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RESUMO 

 

Os polímeros pertencem à classe das macromoléculas com a peculiaridade de terem sua 

estrutura pequenas unidades repetitivas, os meros. Os meros são provenientes dos monômeros, 

os quais por meio de uma reação química, unem-se uns aos outros até gerar a macromolécula 

do polímero. As reações de polimerização podem ser divididas em: polimerizações por adição, 

e polimerizações por condensação. Quanto às técnicas empregadas nas reações, elas dividem-

se em dois sistemas principais: os homogêneos (polimerizações em massa e em solução) e os 

heterogêneos (polimerizações em lama, em emulsão, em suspensão, interfacial e em fase 

gasosa). O anidrido maleico (MA) é um anidrido dicarboxílico com uma ligação dupla ,, 

podendo, portanto, atuar como monômero tanto em reações por adição quanto por condensação. 

Os polímeros de MA encontram aplicações em diversas áreas, tais como: embalagens, adesivos, 

tintas, vernizes, revestimentos variados, construção civil, vestuário, utensílios domésticos, 

mobiliário, medicina, agricultura, entre outros. O presente trabalho deu ênfase às aplicações 

dos polímeros de MA e de seus derivados em química analítica, mostrando que eles podem ser 

ferramentas promissoras na resolução de problemas das áreas de cromatografia, extração em 

fase sólida e eletroanalítica.  

Palavras-chave: Polímeros, anidrido maleico, cromatografia, extração em fase sólida, 

eletroanalítica. 
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ABSTRACT 

 

 Polymers belong to the class of macromolecules which have the peculiarity of having 

small repetitive units in their structures, the mere. The mere come from the monomers, which 

by means of chemical reactions, are attached together until they generate the macromolecule of 

the polymer. Polymerization reactions can be divided into: addition polymerizations and 

condensation polymerizations. With respect to the techniques employed in reactions, they are 

divided into two main systems: homogeneous (bulk and solution polymerizations) and 

heterogeneous (mud, emulsion, suspension, interfacial and gas polymerizations). Maleic 

anhydride (MA) is a dicarboxylic anhydride with a double bond ,, and can therefore act as a 

monomer in both addition and condensation reactions. MA polymers find applications in 

several areas, such as: packing, adhesives, paints, varnishes, various coatings, civil 

construction, clothing, household utensils, furniture, medicine, agriculture, among others. The 

present work emphasized the applications of MA polymers and their derivatives in analytical 

chemistry, showing that they can be promising tools in solving problems in the areas of 

chromatography, solid phase extraction and electroanalytical. 

Keywords: Polymers, maleic anhydride, chromatography, solid phase extraction, 

electroanalytical 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que os primeiros polímeros sintéticos foram preparados, por John Wesley Hyatt 

(1869) e Leo Hendriz Baekeland (1907), a ciência dos polímeros tem crescido e esses materiais 

têm se tornado indispensáveis no dia a dia da humanidade. Ao procurar por um substituto para 

o marfim, John Wesley Hyatt misturou nitrocelulose com cânfora sob aquecimento e pressão, 

produzindo um material plástico moldável, o celuloide, que poderia substituir materiais naturais 

como chifres, marfim ou cascos de tartaruga.1 O celuloide foi usado para preparar joias, cabos 

de escovas de pentear ou escovas de dentes, brinquedos, bolas de bilhar, etc.2 Já em 1907, Leo 

H. Baekeland, preparou o primeiro polímero a partir de fontes totalmente sintéticas, uma resina 

fenólica, com o nome comercial de baquelite (Esquema 1). 1, 3 Esse polímero foi desenvolvido 

com vistas a substituir a goma-laca, um material feito a partir de uma resina natural com 

propriedades isolantes empregado na indústria de materiais elétricos que estava em franco 

crescimento nos EUA naquela época. A baquelite foi usada, por exemplo, na fabricação dos 

discos musicais, de tomadas e interruptores, telefones, dentre outras aplicações.3, 4  

 

 

Esquema 1 - Preparo da baquelite 

 

Os polímeros são materiais muito versáteis e de propriedades únicas, de tal forma, que 

encontraram aplicações em áreas das mais diversas, tais como: embalagens, adesivos, tintas 

vernizes, revestimentos variados, construção civil, vestuário, utensílios domésticos, mobiliário, 

medicina, agricultura etc.5 

Os polímeros pertencem à classe das macromoléculas, moléculas grandes e de alta 

massa molar, com a peculiaridade de ter em sua estrutura pequenas unidades repetitivas, os 

meros. Os meros são provenientes dos monômeros, os quais por meio de uma reação química, 

unem-se uns aos outros até gerar a macromolécula do polímero (Esquema 2). Uma vez que a 

cadeia polimérica é composta da repetição de meros, o grau de polimerização é dado por n, 

Δ 
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número de unidades repetitivas, de forma que a cadeia pode ser representada pela unidade 

repetida n vezes (representação 2).6, 7  

 

Esquema 2 - Reação de polimerização 

 

Os polímeros orgânicos podem ser classificados segundo a sua origem, podendo ser 

naturais ou sintéticos. Os naturais são aqueles que ocorrem naturalmente e são encontrados 

em animais e plantas, como por exemplo, a celulose, a quitina, o amido, o poli(β-

hidroxibutirato) entre outros (Figura 1A).8 Os polímeros sintéticos são os produzidos pelo 

homem através da síntese química, como por exemplo o poli(cloreto de vinila) (PVC), o 

poli(tetraflúor-etileno)(PTFE), o poli(tereftalato de etileno) (PET), etc. (Figura 1B). 
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Figura 1 - Exemplos de polímeros naturais e sintéticos 

 

Se o polímero apresentar apenas um tipo de mero na cadeia polimérica, ele é classificado 

com um homopolímero (Figura 2A). Caso a cadeia do polímero apresente mais de um tipo de 

mero tem-se um copolímero (Figura 2B). Os copolímeros cujos meros não seguem qualquer 

sequência, são chamados de copolímeros randômicos ou aleatórios. Quando os meros diferentes 
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estão dispostos de modo alternado, esses copolímeros são chamados alternados. Quando se 

alternam sequências de meros do mesmo tipo, o produto é denominado copolímero em bloco. 

No caso particular desses blocos existirem como ramificações poliméricas, partindo do 

esqueleto principal da macromolécula, o copolímero é dito graftizado.9 

Não é necessário marcar estas palavras como sublinhadas ou em negrito.  A banca 

questionou isso e eu concordo com eles. 

 

 

Figura 2 - Representação de homopolímeros (A) e copolímeros (B) 

 

 Os polímeros sólidos podem apresentar-se no estado amorfo ou no estado cristalino. No 

estado amorfo, as moléculas do polímero são dispostas desordenadamente e, no estado 

cristalino, as moléculas têm ordenação tridimensional, cristalinidade, e o grau de cristalinidade 

vai depender da estrutura química, da massa molar e do tratamento físico, incluindo 

temperatura, tempo e forças a que foi submetido o material.6 Quanto maior a capacidade de 
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empacotamento das cadeias e a intensidade das forças intermoleculares entre as cadeias 

poliméricas maior o percentual de cristalinidade. A maioria dos polímeros apresenta-se como 

uma mistura dos estados amorfo e cristalino.6 

Segundo a estrutura da cadeia, os polímeros podem ser classificados como: lineares, 

ramificados ou reticulados (com ligações cruzadas) (Figura 3).6 

 

 

 

Figura 3 - Tipos de cadeias poliméricas 

 

As propriedades do polímero dependem do seu tipo de cadeia. Por exemplo, em 

polímeros lineares, o empacotamento das cadeias é mais eficiente do que nas cadeias 

ramificadas. Desta forma, as interações intermoleculares que mantém as cadeias juntas nos 

polímeros lineares conferem aos mesmos maior cristalinidade e maior resistência. Os ramos 

laterais, em um polímero ramificado, dificultam a aproximação das cadeias poliméricas, o que 

diminui as interações intermoleculares, reduzindo a cristalinidade do polímero e alterando suas 

propriedades mecânicas. Já a presença de reticulação, devido às ligações cruzadas entre as 

macromoléculas, amarra as cadeias umas às outras, aumentando muito a resistência mecânica 

e tornando o polímero um sólido muito rígido, infusível e insolúvel.9, 10  

De acordo com o comportamento mecânico, os polímeros podem ser classificados como 

plásticos, elastômeros ou fibras. Os plásticos são materiais poliméricos que se apresentam como 

sólidos em seu estado final, mas ao longo do seu processamento, tornam-se fluidos e moldáveis 

por ação isolada ou conjunta de condições próprias de calor e pressão.9 
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 Elastômeros são polímeros capazes de serem deformados na temperatura ambiente e de 

retornarem ao seu estado original com a cessação do esforço de deformação. Esta flexibilidade 

deve-se ao fato de suas cadeias terem baixa densidade de ligações cruzadas.10 

As fibras são materiais poliméricos que têm razão elevada entre o comprimento e as 

dimensões laterais, sendo compostas principalmente, por cadeias lineares orientadas 

longitudinalmente.7 

De acordo com as características de solubilidade e fusibilidade, os polímeros podem ser 

classificados em termoplásticos ou termorrígidos.   Os polímeros termoplásticos fundem por 

aquecimento e solidificam por resfriamento, em um processo reversível.  Devido a esta 

característica, os termoplásticos podem ser reciclados facilmente. Os polímeros termoplásticos 

podem ser também dissolvidos em solventes apropriados. 

Os polímeros termorrígidos quando submetidos ao aumento de temperatura ou outra 

forma de tratamento, adquirem uma estrutura reticulada, com ligações cruzadas o que os torna 

infusíveis.  Desta forma, não há como reciclar os polímeros termorrígidos por meio de 

aquecimento e/ou pressão. Além, disso eles são também insolúveis. 

 

1.1. REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO  

 

Os polímeros são formados através de reações de polimerização, nelas os monômeros 

reagem entre si para formar o polímero. As reações de polimerização podem ser divididas em: 

polimerizações por adição e polimerizações por condensação.6  

 

1.1.1. Polimerização por adição 

  

 A polimerização por adição consiste na formação de uma cadeia polimérica a partir de 

monômeros insaturados. Trata-se de um processo em cadeia que apresenta três componentes 

reacionais: a iniciação, a propagação e a terminação. A iniciação é a etapa caracterizada pela 

formação de espécies químicas reativas a partir do monômero. A propagação é a etapa de 

crescimento da cadeia polimérica e a terminação é a etapa final em que ocorre a desativação da 
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cadeia propagante, com o desaparecimento do centro ativo. A polimerização por adição pode 

ocorrer através de três vias mecanísticas: a homolítica, a heterolítica e por coordenação com 

metais de transição.6 

 

a) Via homolítica 

 

Na via homolítica, têm-se radicais livres como intermediários reativos. Normalmente, 

empregam-se iniciadores químicos como peróxidos ou azocompostos (Figura 4) para a geração 

dos radicais iniciais, via decomposição térmica, na etapa de iniciação da via homolítica. Estes 

radicais são gerados a partir da cisão homolítica de uma ligação covalente fraca existente no 

iniciador. Imediatamente, este radical reage com a dupla ligação de um monômero, transferindo 

o centro ativo e iniciando o processo de crescimento da cadeia (Esquema 3). Em seguida, na 

etapa de propagação, o centro ativo reage com uma molécula de monômero, gerando um novo 

radical, que reage com uma outra molécula de monômero e assim sucessivamente, fazendo com 

que a cadeia polimérica cresça. Devido à instabilidade dos radicais formados, esta etapa ocorre 

rapidamente.6  

 

 

Figura 4 - Estruturas químicas de iniciadores radicalares comumente empregados 
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Esquema 3 - Mecanismo da via homolítica 
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Na etapa de terminação, a interrupção do crescimento da cadeia acontece pelo 

desaparecimento do centro ativo e isso pode acontecer de três formas principais (Esquema 3A): 

pela combinação de macrorradicais, por desproporcionamento e por transferência de cadeia. A 

terminação por combinação de macrorradicais ocorre pelo encontro de duas cadeias poliméricas 

radicais com formação de uma ligação simples entre elas. Este tipo de terminação gera cadeias 

com massa molar elevada porque envolve a soma das massas individuais de cada cadeia radical 

que estava sendo formada. A ocorrência deste tipo de terminação pode ser dificultada se houver 

impedimento espacial entre os radicais. Isto acontece pela presença de grupos laterais próximos 

das pontas reativas.10 

Na terminação por desproporcionamento, dois radicais reagirão com a transferência de 

um átomo de hidrogênio (Esquema 3B). Este tipo de terminação é favorecido quando há 

impedimento espacial entre os macrorradicais.10 

A terminação por transferência de cadeia (Esquema 3C) ocorre se uma cadeia em 

crescimento abstrair um hidrogênio de um ponto qualquer de uma outra cadeia ou dela mesma, 

interrompendo seu crescimento e gerando uma cadeia morta. O centro ativo é transferido para 

o carbono que teve seu hidrogênio abstraído, permitindo a formação de ramificações.10   

Os monômeros que reagem mais facilmente pela via homolítica são aqueles nos quais o 

substituinte R é capaz de estabilizar a espécie radicalar em crescimento por deslocalização 

eletrônica. Na Tabela 1 são representados alguns polímeros comumente obtidos pela via 

homolítica.11, 12  
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Tabela 1 - Polímeros comumente obtidos pela via homolítica (radicalar) 

Monômero Polímero/Símbolo Aplicações 

 

Estireno 

 

 

Poliestireno                 

PS 

Embalagens, 

brinquedos, copos 

descartáveis e 

caixas de ovos 

 

Acetato de vinila 

 

 

Poli(acetato de vinila) 

PVA 

Tintas de látex e 

adesivos 

 

Cloroetileno 

 

 

Poli(cloreto de vinila) 

PVC 

Construção civil, 

canos 

 

b) Via heterolítica 

 

O mecanismo heterolítico pode se dar de duas formas: a catiônica e a aniônica. Na via 

catiônica, o centro ativo é um carbocátion e o iniciador usado é um catalisador do tipo ácido de 
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Lewis, como BF3 ou AlCl3, que em conjunto com um cocatalisador, geralmente a água, 

formarão o complexo catalisador-cocatalisador. O par de elétrons π da dupla ligação do 

monômero ataca o próton do complexo, formando uma ligação simples com o hidrogênio e um 

carbono deficiente em elétrons (Esquema 4).10 

O carbono positivamente carregado desse carbocátion formado é atacado pelo par de 

elétrons π da dupla ligação de um outro monômero, formando uma ligação simples e 

transferindo a carga positiva para outro carbono, e isso acontece várias vezes conforme a cadeia 

vai crescendo (Esquema 4).10 

A etapa de terminação do mecanismo heterolítico via carbocátion pode acontecer de três 

maneiras: com a transferência de próton para o monômero, pelo rearranjo com o contra-íon ou 

pela ação de um nucleófilo. Na terminação por transferência, um próton do carbono anterior ao 

da ponta ativada é transferido para um monômero gerando uma insaturação no final da cadeia 

polimérica, como é mostrado no Esquema 4a. A terminação por rearranjo ocorre quando um 

dos prótons do carbono anterior ao da ponta ativa é transferido para um contra-íon, como a base 

conjugada do complexo catalisador/cocatalisador, interrompendo o crescimento da cadeia com 

a formação de uma dupla ligação terminal (Esquema 4b). A cadeia catiônica em formação pode 

ainda interromper seu crescimento com a adição de um nucleófilo, como por exemplo o 

metanol, para interagir com o carbocátion (Esquema 4c).10 
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Esquema 4 - Mecanismo da via heterolítica catiônica 
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Os intermediários carbocatiônicos formados durante a reação de polimerização podem, 

como qualquer outro carbocátion, sofrer rearranjo por troca 1,2 de um hidreto ou troca 1,2 de 

uma metila se tal rearranjo resultar num carbocátion mais estável. No Esquema 5, é 

representado o polímero formado por via heterolítica catiônica do 3-metil-buteno, que contém 

tanto unidades rearranjadas quanto unidades que não sofreram rearranjo. As unidades não 

rearranjadas são fruto de um sítio de propagação carbocatiônico secundário, enquanto as 

unidades rearranjadas são fruto de um sítio de propagação carbocatiônico terciário, que é mais 

estável. A extensão do rearranjo durante a polimerização vai depender da temperatura do meio 

reacional.11 

 

 

Esquema 5 - Representação da cadeia polimérica do poli(3-metil-1-buteno) com os sítios de 

propagação sofrendo rearranjos 

 

A via catiônica aplica-se geralmente a monômeros insaturados em que os substituintes 

são grupos doadores de elétrons por efeito indutivo ou por efeito mesomérico. Na Tabela 2 são 

ilustrados alguns desses monômeros.11, 12 
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Tabela 2 - Polímeros comumente obtidos pela via heterolítica catiônica 

Monômero Polímero Aplicações 

 

Éter metilvinílico 

 

Poli(éter metilvinílico)  

PMVE 

Pisos, revestimentos, adesivos, 

modificadores de polímero, 

agentes de aderência 

 

Isobutileno 

 

   

Poli(isobutileno)  

PIB 

Adesivos, selantes, óleos 

impermeabilizantes, óleo 

lubrificante e aditivos de graxa  

 

             

No mecanismo aniônico da via heterolítica, o centro ativo da polimerização é um 

carbânion, e para iniciar o processo, usa-se um catalisador, bases fortes, como compostos 

organometálicos (butil-lítio ou trifenil-metil-sódio) e sais matais alcalinos (sódio, potássio ou 

lítio). A iniciação se dá quando o ânion do catalisador ataca o monômero dando origem a um 

carbânion (Esquema 6).10 

A mesma reação representada se repete inúmeras vezes, sendo a carga negativa 

transferida de monômero para monômero, acarretando o crescimento da cadeia, como é 

ilustrado no Esquema 6.10 
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Esquema 6 - Mecanismo da via heterolítica aniônica 

 

A etapa de terminação do mecanismo heterolítico aniônico não é um processo 

espontâneo. O meio reacional tem cadeias ativadas, monômeros e contra-íons, a reação de uma 

cadeia ativada com qualquer um desses componentes não converge para uma molécula 

polimérica desativada. Esta característica da polimerização aniônica permite a obtenção de 

“polímeros vivos”. Por não apresentarem término natural, todas as cadeias crescem até o 
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tamanho termodinamicamente mais estável, gerando cadeias com, aproximadamente, o mesmo 

tamanho.  

A terminação só vai acontecer com a adição de compostos ao meio reacional, como 

ácidos (Esquema 6a), água ou alguns terminadores específicos como a 4-bromoanilina 

(Esquema 6b). A terminação ocorrerá também se no meio reacional existirem impurezas, sendo 

elas as desativadoras das cadeias.  

A polimerização aniônica é comumente empregada na copolimerização em bloco, na 

qual um monômero diferente é adicionado ao meio após o esgotamento total do primeiro, essa 

técnica é usada para o preparo industrial do copolímero em bloco do butadieno e estireno para 

a produção de borracha termoplástica.6, 10 

O mecanismo aniônico é empregado na polimerização de monômeros insaturados nos 

quais os R são grupos aceptores de elétrons por efeito indutivo e mesomérico, na Tabela 3 são 

ilustrados alguns desses monômeros.11 
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Tabela 3 - Polímeros comumente obtidos pela via heterolítica aniônica 

Monômero Polímero Aplicações 

 

Metacrilato de metila 

            

Poli(metacrilato de metila)                 

PMMA 

Placas de sinalização, 

painéis solares e claraboias 

 

 

Metacrilonitrila 
Poli(metacrilonitrila)         

PMAN 

Tapetes, cobertores, fios de 

lã sintética, peles sintéticas 

 

Tetrafluoroetilno 

             

Poli(tetraflúor-etileno)       

(PTFE)  

Superfícies não aderentes, 

revestimentos, isolamento 

de fios 

 

c) Via coordenação com metais de transição 

 

No mecanismo da via coordenação com metais de transição, durante o processo de 

crescimento da cadeia serão geradas espécies que resultam da combinação de um reagente 

doador com um reagente aceptor de elétrons. Esse mecanismo utiliza sistemas catalíticos de 

coordenação que são constituídos de dois componentes: um catalisador, geralmente um 

halogeneto de um metal de transição, e um cocatalisador, geralmente um composto 



18 

 

 

organometálico de alumínio. A iniciação se dá quando a molécula do monômero coordena com 

o metal de transição do sistema catalítico (Esquema 7).6  

 

 

Esquema 7 - Mecanismo da via por coordenação com metais de transição 
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 Na etapa de propagação, cada molécula de monômero vai se adicionando ao sistema 

catalítico, e consequentemente à cadeia, gerando um a um, um novo local de coordenação 

aberto para que outra molécula de monômero seja adicionada ao sistema até ocorrer a 

terminação.6 

 A terminação da reação de polimerização por esse mecanismo pode ser dada pela 

transferência de hidreto (Esquema 7A) e pela transferência com o monômero (Esquema 7B). 

Na tabela 4 são apresentados alguns dos polímeros obtidos via coordenação com metais de 

transição.11, 12, 13  

 

Tabela 4 - Polímeros comumente obtidos pela por coordenação com metais de transição 

Monômero Polímero Aplicações 

 

Acetileno 

                

Poliacetileno                   

PA 

Microeletrônica 

 

Etileno 

                    

Polietileno                     

PE 

Filmes, brinquedos, 

garrafas, sacos plásticos 

 

Propileno 

 

       

Polipropileno                

PP 

Capacetes, estofamento, 

material para carpetes 
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A polimerização por adição de monômeros substituídos, em todos os mecanismos, 

apresenta uma preferência pela adição cabeça-cauda, ou seja, o carbono “cabeça” de um 

monômero se liga ao carbono “cauda” do outro (Figura 5). Essa preferência é favorecida por 

razões espaciais, porque o sítio de propagação ataca preferencialmente o carbono sp2 não 

substituído (cauda), e, portanto, o menos impedido espacialmente, do outro monômero.11  

 

 

Figura 5 - Representação do encadeamento da cadeia polimérica na polimerização por adição 

 

1.1.2. Polimerização por condensação 

 

A polimerização por condensação é um processo com várias etapas que consiste em 

sucessivas reações de condensação entre os monômeros, gerando subprodutos de baixo peso 

molecular, como HCl, NH3, H2O, por exemplo. Neste tipo de processo, os monômeros precisam 

ser, no mínimo, bifuncionais e não é necessário adicionar ao meio reacional iniciadores 

químicos, porque os grupos funcionais dos monômeros serão reativos entre si. Como exemplo 

de uma reação de polimerização por condensação, no Esquema 8, está apresentada a formação 

de um poliéster. Os centros ativos dos monômeros, os grupos hidroxila e carboxila, vão se 

condensando, etapa por etapa, gerando a cadeia polimérica e liberando H2O.10 
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Esquema 8 - Formação de um poliéster em uma polimerização por etapas 

 

A terminação de uma polimerização por etapas pode dar-se pela adição de um agente 

monofuncional, já que não haverá mais na ponta da cadeia um grupo funcional que permita o 

crescimento da mesma. A diminuição da temperatura para valores muito baixos é também uma 

alternativa para o término desse tipo de processo, porém com o aumento da temperatura, a 

reação volta a ocorrer e o polímero vai aumentando sua massa molar. Na Tabela 5 são 

representados alguns dos polímeros obtidos por polimerização por condensação.10, 11, 12 
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Tabela 5 - Polímeros comumente obtidos pela polimerização por condensação 

Monômero Polímero Aplicações 

  

Ácido glicólico 

 

 Poliácidoglicólico                                       

PGA 

Biomedicina 

         

Bisfenol A 

                                                   

Fosgênio 

Policarbonato                                         

Lexan® 

Óculos, 

CDs e DVDs,  

painéis de automóveis, 

lentes de faróis 

                         

Ácido tereftálico 

 

                                  

p-benzenodiamina 

Poliarilamida                                                    

Kevlar® 

 

Roupas de proteção, 

coletes a prova de balas 
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1.2. TÉCNICAS DE POLIMERIZAÇÃO 

 

As principais técnicas usadas em reações de polimerização podem ser agrupadas em 

dois grupos, sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. As técnicas de polimerização em 

sistemas homogêneos são: a polimerização em massa e a polimerização em solução. As técnicas 

em sistemas heterogêneos são: polimerização em lama, polimerização em emulsão, 

polimerização em suspensão, polimerização interfacial e polimerização em fase gasosa.6, 10 

Na polimerização em massa, utiliza-se apenas o monômero e o iniciador, sem qualquer 

solvente e a reação ocorre em meio homogêneo sem formação de subprodutos. Iniciado o 

processo de polimerização, pode haver dois tipos de resultados dependendo da solubilidade do 

polímero no monômero. Se for insolúvel, o polímero precipita sem nenhum aumento da 

viscosidade do meio reacional. Se for solúvel, o polímero permanece no meio reacional durante 

todo o processo. Consequentemente, a dissolução das cadeias de alta massa molar em 

crescimento no monômero acarreta o aumento da viscosidade da mistura de reação. Por conta 

da reação de polimerização ser muito exotérmica e não haver um solvente para uniformizar a 

temperatura do meio reacional, nas reações em que o polímero se solubiliza no monômero, 

geram-se pontos de calor no meio de reação. Como resultado, localmente, a velocidade de 

término da reação e a viscosidade do meio aumentam, e isso fará que o acesso aos centros ativos 

das cadeias em crescimento seja dificultado e culminará na morte prematura das cadeias, 

consequentemente as cadeias poliméricas formadas apresentarão heterogeneidade em seus 

tamanhos.8, 10  

Na polimerização em solução, utiliza-se além do monômero e do iniciador, um solvente, 

que atua solubilizando tanto os reagentes quanto o polímero. A adição do solvente homogeneíza 

a temperatura do meio reacional, como consequência as cadeias poliméricas têm tamanhos 

maiores do que aquelas formadas por polimerização em massa. Um caso particular da 

polimerização em solução é a polimerização em lama, nesse caso quando o polímero é formado 

na mistura reacional, ele se mostra insolúvel e é retirado do meio por filtração.10  

Por ser economicamente desinteressante o uso de solventes, foi desenvolvida a 

polimerização em suspensão, que emprega água como meio de transferência de calor. Nesta 
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técnica, são utilizados, o monômero, o iniciador (lipossolúvel), água e um espessante, que pode 

ser orgânico ou inorgânico. Então, nesse tipo de técnica, a reação se passa em meio heterogêneo. 

Com o início da agitação do meio, o monômero é dispersado por todo o volume na forma de 

pequenas gotas, evitando a junção das fases entre si. Com o aquecimento do sistema, inicia-se 

o processo de polimerização, de modo individualizado, dentro de cada uma das gotas. O sistema 

se mantém com temperatura controlada devido à retirada de calor pela água. O produto final é 

constituído de pérolas poliméricas, que serão retiradas do meio reacional, lavadas e secas.10 

A polimerização em emulsão também ocorre em meio heterogêneo. Nesta técnica, 

utiliza-se, além do monômero, um iniciador hidrossolúvel, água e um emulsificante. As 

moléculas do emulsificante formarão micelas na água com as pontas hidrofóbicas voltadas para 

dentro e as pontas hidrofílicas, para fora. Adicionando o monômero, parte dele fica na forma 

de gotas no meio reacional e parte irá penetrar nas micelas. A adição do iniciador hidrossolúvel 

evita que a polimerização aconteça nas gotas e a facilita a ocorrência da mesma no interior das 

micelas. Com o processamento da reação de polimerização, aparece uma pressão osmótica 

forçando mais monômero a sair das gotas e imigrar para as micelas, dando continuidade ao 

processo. O produto final é um pó fino.10 Na figura 6 são ilustrados os componentes do meio 

reacional durante uma polimerização por emulsão. 
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Figura 6 - Representação de um sistema de polimerização emulsão 

 

A polimerização interfacial é aplicada, geralmente, a polimerizações por condensações 

em meio heterogêneo, exigindo que pelo menos dois monômeros estejam na interface de dois 

solventes, cada um contendo um dos monômeros. A renovação da interface onde ocorre a 

polimerização é feita pela retirada lenta e contínua do polímero formado entre as duas camadas 

líquidas, seja por agitação ou por formação de um filamento (Figura 7).6  
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Figura 7 - Remoção de poliamida formada pela reação entre diamina e dicloreto de acila por 

polimerização interfacial 

 

A polimerização em fase gasosa é usada, geralmente, na polimerização por adição de 

monômeros gasosos, com iniciadores de coordenação, mantidos sob a forma de partículas em 

reator de leito fluidizadoI e contínuo. Neste processo, cada partícula de iniciador gera uma 

partícula de polímero.6  

 

1.3 O ANIDRIDO MALEICO 

 

O anidrido maleico (MA) é um anidrido (RO=C-O-C=OR’) dicarboxílico com uma 

dupla ligação ,. Também é considerado membro da classe dos furanos e um derivado do 

composto natural ácido málico. É comercializado como cristais incolores na forma de agulhas, 

ou como pellets, flocos, bastonetes, ou massa fundida. Apresenta um odor irritante e sufocante. 

Algumas das propriedades do MA foram elencadas na Tabela 6.14, 15 

Embora tenha sido preparado nos anos de 1830, somente foi comercializado um século 

depois. Em 1933, a National Aniline and Chemical Co, Inc. desenvolveu um processo industrial 

 
I São reatores químicos nos quais partículas catalíticas interagem com uma corrente de gás de modo que a mistura 

se comporte como um fluido. 
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para a obtenção do MA a partir da oxidação do benzeno empregando óxido de vanádio como 

catalisador. Entretanto, a partir da década de 1980, nos EUA, todo MA era produzido através 

da oxidação do butano, seja em reatores de leito fixo ou fluidizado, ou outros tipos de reatores.14 

O MA tem muitas aplicações industriais, principalmente como intermediário na 

produção de outros compostos, tais como os ácidos fumárico e tartárico. Também é empregado 

na síntese de certos produtos agrícolas como a hidrazida do ácido maleico (um herbicida), na 

produção de lubrificantes, colas para papel, plastificantes, produtos farmacêuticos, tensoativos, 

resinas, tintas, entre outros. É empregado como conservante de óleos e gorduras e na 

estabilização do cloreto de vinila.18, 19, 20 

Por ter muitas aplicações, pode ocorrer a liberação do MA para o meio ambiente por 

meio de vários fluxos de resíduos. No entanto, o MA tem meia-vida curta, pois a sua hidrólise 

leva 0,37 min. Então espera-se que o solo úmido e a água sejam os destinos do produto da 

hidrólise do anidrido maleico. Por conta disso a bioconcentração de MA em organismos 

aquáticos é improvável.18  

Exposições agudas em humanos podem causar irritação nasal após apenas 1 min a 1,5-

2 ppm de MA, e irritação ocular em 15 min. Exposições prolongadas, geralmente em 

concentrações de local de trabalho, provocam uma reação asmática e aumento na 

responsividade das vias aéreas. Também é observado um aumento da incidência de bronquite 

e dermatite entre os trabalhadores com exposição de longo prazo.18 
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Tabela 6. Informações e propriedades do MA 

Estrutura 

 

CAS 108-31-06 

Fórmula Molecular C4H2O3 

Peso molecular (g/mol) 98,06 

Ponto de fusão (°C) 51-56 

Ponto de ebulição (°C) 200 

Flash point II (°C) 103 

Autoignição III (°C) 465 

Densidade 0,934 

Solúvel a 25 °C em Acetona (227 g /100 g); acetato de etila (112 g/100g); 

clorofórmio (52,5g/100g); benzeno (50g/100g); 

tolueno (23,4g/100g); tetracloreto de carbono 

(0,60g/100g); dioxano; álcool com formação de éster; 

éter. 

Classificação Irritante, corrosivo, apresenta riscos à saúde. 

 

O MA pode ser hidrolisado ao ácido maleico à temperatura ambiente (Esquema 9). O 

ácido maleico, por sua vez, pode ser desidratado ao MA e isso pode ser alcançado tanto pela 

retirada de água de soluções aquosas quanto por destilação azeotrópica. Neste último caso, 

podem ser empregados solventes como os xilenos, mas deve-se cuidar com as condições a fim 

 
II É a menor temperatura em que um composto libera vapores em quantidades suficientes para que a mistura de 

ar e vapor logo acima propague uma chama, com o contato com uma fonte de ignição. 
III É a temperatura acima da qual há energia suficiente para servir como fonte de ignição. 



29 

 

 

de evitar a isomerização do ácido maleico a ácido fumárico. A isomerização do ácido maleico 

a ácido fumárico é promovida pelo aumento da temperatura (entre 130 e 230 °C) e por alguns 

catalisadores. Acima de 230 °C, o ácido fumárico é desidratado a MA.21 

 

 

Esquema 9 - Hidrólise, desidratação e isomerização do MA 

 

 A ligação dupla do MA é conhecida por ser bem reativa devido à deficiência de elétrons 

originada pelas carboxilas, fortes retiradoras de elétrons, e isso permite com que ele tome parte 

em diversos tipos de reação como reações de alquilação, Diels-Alder, adição eletrofílica, 

redução e sulfonação.  Em reações de alquilação, o MA pode reagir com alcenos e substratos 

que possuem ligação C–H ativada por insaturação , ou um aromático adjacente para produzir 

derivados de anidrido succínico (Esquema 10A). Em presença de catalisadores do tipo ácido de 

Lewis como AlCl3, o MA pode ser usado para acilar compostos aromáticos sob condições 

anidras, neste caso, o produto da reação é um ácido -aroilacrílico (Esquema 10B).22 

 O MA é um dienófilo potente que pode ser usado em reações de cicloadição 1,4. Este 

tipo de reação é útil na formação de ciclos com alto rendimento e alta estereoespecificidade 

(Esquema 10C). Uma ampla gama de reagentes nucleofílicos, como álcoois, amônia, aminas, 

ácidos sulfínicos, tioureias, reagentes de Grignard, reagentes de Michael e cianetos, podem 

atacar o carbono β nos maleatos e fumaratos (Esquema 10D).22, 23 

 Por processos de redução catalítica podem ser obtidas rotas eficazes para a produção de 

derivados do MA como anidrido succínico, γ-butirolactona e o tetraidrofurano (THF) (Esquema 

10E). O MA pode ser sulfonado em presença de trióxido de enxofre, formando anidrido α-

sulfomaleico (Esquema10F).22 
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Da mesma forma, o grupo anidrido permite o MA participar de uma série de reações. 

Quando tratado com agentes empregados na formação de cloretos de ácido como fosgênio, 

cloreto de tionila, pentacloreto de fósforo ou cloreto de ftaloíla, o MA fornece a 5,5-dicloro-

2(5H)furanona. O cloreto de maleíla pode ser formado pelo tratamento do MA a 220 °C com 6 

equivalentes de tetracloreto de carbono sobre carvão ativado como catalisador (Esquema 

11A).21 

 

 

Esquema 10 - Possíveis reações do MA pela ligação dupla 

 

O MA sofre reações de amidação com amônia e aminas (primárias ou secundárias). Os 

produtos destas reações podem ser monoaminas e diaminas, sendo a monoamina derivada da 
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reação com amônia denominada ácido maleâmico (Esquema 11C). A monoamina derivada da 

reação entre o MA e anilina pode ser chamada de ácido maleanilínico (Esquema 11D).21  

O produto da reação de aminas primárias com o MA produz ácidos âmicos, os quais, 

dependendo das condições reacionais, podem ser desidratados a imidas (Esquema 11E), 

contudo, são necessárias várias etapas para produção destes compostos e é difícil encontrar 

métodos economicamente favoráveis para produzi-los. É importante destacar que aminas e 

piridina podem reagir violentamente com o MA, em um processo exotérmico, causando sua 

decomposição.21  

 

 

Esquema 11 - Possíveis reações do MA pelo grupo anidrido 
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Mono ou dialquilmaleatos podem ser produzidos pela esterificação do MA com álcoois 

ou alcoóxidos (Esquema 11F). Os maleatos podem ser isomerizados a fumaratos. Glicóis e 

epóxidos reagem com MA também.21, 23 

 

2. OBJETIVOS 

 - Apresentar a relevância do anidrido maleico na química dos polímeros. 

- Apresentar polímeros do anidrido maleico, seus derivados e suas aplicações. 

- Revisar na literatura as aplicações do anidrido maleico em química analítica, 

notadamente na extração em fase sólida, na eletroanalítica e na cromatografia. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a pesquisa bibliográfica sobre os polímeros do anidrido maleico, foram 

empregados dois textos principais: o livro “Maleic Anhydride” de B. C. Trivedi e B. M. 

Culbertson, o livro “Handbook of maleic anhydride based materials – Syntheses, properties and 

applications” editado por O. M. Musa. A partir deste texto, foram encontrados os principais 

polímeros e vias de polimerização do anidrido maleico. Partindo dessas informações, foram 

corroboradas e acrescentadas informações relevantes, tanto através de artigos quanto de 

patentes. 

 Na revisão da literatura científica referente à aplicação dos polímeros de MA na química 

analítica, pesquisaram-se os artigos onde os polímeros do anidrido maleico e os derivados 

destes polímeros foram aplicados na extração em fase sólida, na eletroanalítica e na 

cromatografia. Para tal, fez-se uma pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: Web 

of Science, Scifinder, Scielo e Google Scholar.  

 O período de pesquisas ficou compreendido entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. 
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 Foram empregadas diversas palavras na busca, tais como: maleic anhydride polymers, 

maleic acid polymers, maleimide polymers, stationary phase, solid phase extraction, 

preconcentration, voltammetry, electrochemistry, eletrochemical sensors, modified electrode, 

composite electrodes. Dentre os artigos encontrados, foram selecionados aqueles onde estes 

polímeros foram empregados para resolverem problemas de química analítica, tais quais, a pré-

concentração de analitos, sua extração a partir de matrizes mais complexas nos processos em 

fase sólida, emprego em técnicas eletroanalíticas e como fases estacionárias para processos 

cromatográficos. 

 

3.1. POLÍMEROS DO MA 

Em se tratando de polimerizações, a presença dos dois grupos carboxila e a insaturação 

entre os carbonos α e β, permite ao MA ser usado como monômero em polimerizações por 

condensação e por adição.  

 

3.1.1. Polímeros do MA por condensação 

Os poliésteres insaturados são poliésteres resultantes da combinação de ácidos, cloretos 

de ácidos ou anidridos orgânicos, como o MA, com um glicol (Esquema 12). Os poliésteres 

passam por um processo denominado cura, o qual consiste no endurecimento, pega ou 

reticulação que dá origem a um material polimérico termorrígido insolúvel e que não pode ser 

fundido. Neste processo exotérmico, o material vai se tornando progressivamente mais viscoso 

até a solidificação, o que é conhecido como gelificação. 

 

 

Esquema 12 - Reação de polimerização do MA com o etilenoglicol 
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 A reticulação é um processo radicalar de formação de ligações cruzadas entre as cadeias 

dos poliésteres insaturados (Esquema 13). 

 

 

Esquema 13 - Cura de poliésteres insaturados do MA com estireno 

 

As resinas de poliésteres insaturados são os polímeros termorrígidos mais empregados 

em composições de materiais poliméricos devido, por exemplo, às boas características do seu 

processamento, às propriedades otimizadas, aos custos do material e à capacidade de sofrer cura 

sob temperaturas e pressões baixas. Os poliésteres insaturados são, geralmente, comercializados 

como soluções em monômeros vinílicos como o estireno, o viniltolueno ou acrilatos (30-40% 

do teor da resina). Estes monômeros são empregados como solventes dos polímeros. 24 

Uma outra utilidade de monômeros vinílicos na composição da resina está na 

diminuição da viscosidade do sistema polimérico permitindo que o polímero penetre mais 

facilmente nas fibras nas quais é misturado durante o processo de utilização destas resinas. 

Resinas poliésteres são misturadas a fibras para produção de estruturas como telhas, piscinas e 

caixas d’água. 25 

A principal função dos monômeros vinílicos é participar da cura dos poliésteres, um 

processo que demanda o emprego de iniciadores de polimerização radicalar. Dentre os quais, 

podem ser destacados os seguintes compostos: peróxido de metil etil cetona (MEKP) (Figura 

8), hidroperóxido de cumeno, peróxido de hidrogênio e peróxido de benzoíla. Os iniciadores 

constituem de 1 a 4% do peso da resina. 26, 27 
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Figura 8 - Estrutura do monomérica e dimérica do MEKP 

Além disso, quando da utilização das resinas, podem ser adicionados aceleradores, os 

quais reagem com peróxidos para promover a formação de radicais em temperaturas baixas, 

como por exemplo a temperatura ambiente. Esses aceleradores também reduzem o tempo de 

gelificação (< 20 min).23 Metil etil cetona (MEK)/octoato de cobalto e peróxido de 

benzoíla/N,N-dimetilanilina são combinações iniciador/acelerador comumente encontradas 

comercialmente.28, 29 Os aceleradores podem compor de 0,5 a 4% do peso da resina. Outros 

aceleradores como sais de amônio quaternário e sais de vanádio, titânio e zircônio também 

podem ser empregados, porém, seu uso é mais específico. Adicionalmente, a cura pode ser 

acelerada por irradiação com luz na região do ultravioleta.27 

Na composição comercial das resinas, está presente um componente que é o inibidor de 

polimerização. Os inibidores reduzem o pico exotérmico de temperatura e inibem a gelificação 

prematura. Estes compostos previnem que o processo de cura ocorra, por exemplo, durante o 

armazenamento por ação da luz do sol, de calor ou da presença de contaminantes que possam 

promover a reticulação. Tais compostos reagem com radicais formando espécies não 

radicalares ou radicais pouco reativos.25 

Os compostos que diminuem a velocidade da formação de ligações cruzadas podem ser 

classificados como inibidores ou retardantes de acordo com o processo através do qual atuam. 

Os inibidores podem neutralizar todos os tipos de radicais livres gerados, tanto radicais 

provenientes do iniciador, quanto de centros ativos de cadeias do pré-polímero ou do 

monômero. Neste caso, a polimerização é completamente paralisada até que o inibidor seja 

totalmente consumido. Já os retardantes são menos efetivos do que os inibidores, podendo 

neutralizar somente uma fração dos radicais gerados ao longo da cura e, portanto, apenas fazem 
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com que a polimerização aconteça em uma taxa baixa.30 Novak e colaboradores31 propuseram 

que cada molécula de hidroquinona reage com dois radicais de peróxido, formando uma 

molécula de 1,4-benzoquinona. A presença da hidroquinona no meio bloqueia totalmente a 

polimerização e somente quando a hidroquinona é totalmente consumida dá-se início ao 

processo de cura. Entretanto, a polimerização ocorre a uma velocidade menor do que a 

velocidade da reação de composições livres da hidroquinona, uma vez que a 1,4-benzoquinona 

formada da reação com o peróxido de benzoíla é um retardante da polimerização que reage com 

os radicais das cadeias em crescimento.30, 32 

Dentre os glicóis mais utilizados para a preparação desses polímeros estão o 

etilenoglicol, o propilenoglicol, o dipropilenoglicol, 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol glicol, 

bisfenol A, entre outros (Figura 8).33   

 

 

Figura 9 - Glicóis utilizados na síntese de poliésteres insaturados 

 

 Em muitos estudos visando a produção de poliésteres insaturados do MA e de glicóis, 

buscou-se reduzir o tempo de processamento. Embora oligômeros, moléculas de baixa massa 

molar, se formem rapidamente no meio reacional, a obtenção de moléculas com alta massa 

molar requer um longo tempo de reação, sendo necessário o uso de catalisadores de 

esterificação. Os catalisadores mais recomendados incluem titanato de tetrabutila, zirconato de 
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tetrabutila, misturas de oxalato estanoso, hidróxido de tributilestanho, acetato de sódio e 

compostos de estanho como cloreto estanoso, cloreto estânico, e o óxido de dibutilestanho.33 

Dependendo da escolha dos materiais de partida, as resinas de poliésteres insaturados 

são, geralmente, bastante lineares, com massas molares variando entre 700 e 5000. Existem 

evidências na literatura de que, a longo prazo, com as temperaturas elevadas do meio reacional, 

sejam formadas cadeias ramificadas, atribuídas à adição de glicol à dupla ligação maleica, como 

é ilustrado no esquema 14.23  

 

Esquema 14 - Formação de cadeias poliméricas ramificadas a partir de poliésteres 

insaturados 

 

 Os poliésteres insaturados também podem ser preparados pela polimerização de éteres 

cíclicos com MA (Esquema 15). Este método apresenta velocidades de reação superiores, 

quando comparados às velocidades da polimerização usando glicóis. Além disso, os éteres 

cíclicos de partida empregados na polimerização, tais como óxido de etileno ou óxido de 

propileno são mais baratos que os glicóis correspondentes.33 Um grande número de 

catalisadores foram estudados e patenteados para serem empregados nas polimerizações entre 

epóxidos e o MA, como LiCl, ZnCl, Mg(OEt)2 e grande variedade de compostos de 

coordenação de zinco, magnésio, cromo, cobalto, manganês, ferro, alumínio e níquel.33, 34, 35, 36 

 

 

 

Esquema 15 - Reação de polimerização entre um éter cíclico e MA 
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 Além dos óxidos de etileno e de propileno, uma variedade de outros éteres também 

foram copolimerizados com o MA. Monômeros como óxido de ciclohexeno, epicloridrina, 

óxido de 3,3,3-tricloropropileno, tetraidrofurano, entre outros, têm recebido atenção (Figura 

10). Há relatos na literatura da grande utilidade da condensação do MA com éter alil glicidílico 

no que diz respeito à produção de plásticos com dureza notável e temperatura de distorção 

alta.33 

 

 

Figura 10 – Éteres cíclicos utilizados na produção de poliésteres insaturados 

 

 Embora poliésteres de uso geral e com custos baixos possam ser preparados pela 

polimerização com éteres cíclicos, esse processo apresenta algumas desvantagens, tais como: 

necessidade de uma etapa de isomerização e obtenção de resinas com cheiro forte e coloridas.24  

 Os poliésteres insaturados contendo maleato são difíceis de preparar e eles 

copolimerizam lentamente com outros monômeros convencionais, como por exemplo o 

estireno, entretanto os que contém fumarato copolimerizam rapidamente com outros 

monômeros, como estireno, propileno, dessa forma é vantajoso que os procedimentos 

convencionais de poliesterificação com o MA levem à isomerização substancial de resíduos de 

maleato a fumarato. Os resíduos de fumarato também contribuem para aumentar a dureza, a 

temperatura de distorção, as viscosidades e a vida útil das resinas não curadas. Vários estudos 

têm centrado no desenvolvimento de condições para a isomerização, como por exemplo, a 
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descoberta de novos catalisadores que favoreçam o processo. Alguns catalisadores podem ser 

usados nesse processo, como a piperidina, a dietilamina (HNEt2), entre outros. 33, 34, 36 

 

 

Esquema 16 - Reação de isomerização de um poliéster insaturado catalisada por dietilamina 

 

 Um dos primeiros usos mais conhecidos dos poliésteres insaturados é na produção de 

peças fundidas, como cabos de facas e guarda-chuvas e no encapsulamento de artigos de 

decoração e de montagens de eletrônicos. As resinas puras podem também ser incorporadas na 

produção de materiais decorativos.33, 37  

 Os poliésteres insaturados podem ser usados como argamassas de ancoragem usadas 

principalmente na fixação de parafusos, barras, tendões ou cavilhas em orifícios perfurados ou 

formados em concreto, alvenaria ou rocha natural. Eles são geralmente usados quando é 

necessária instalação rápida e em áreas que requerem alto grau de proteção contra corrosão. 

Também podem ser usados no revestimento de pisos e materiais feitos de concreto ou aço, 

sendo úteis particularmente em áreas onde a resistência aos ácidos minerais é necessária.37  

 Os poliésteres insaturados podem ser aplicados na área naval, principalmente, em barcos 

de recreio. Esses poliésteres também são aplicados na construção de carrocerias de automóveis, 

cabines de caminhão e reboques.33 

No setor de construção civil, o maior uso destes polímeros está centrado na construção 

de chapas planas e onduladas, que são usadas como divisórias, telhados, tapume e toldos. 

Também podem ser adicionados ao asfalto empregado na pavimentação, essa adição resulta em 

melhorias mecânicas e em uma melhor resistência à água, aos ácidos, bases e solventes.33, 37 

Os poliésteres insaturados já foram utilizados para modificar o concreto, tendo, o 

material resultante, alta dureza superficial, resistência a arranhões, entre outras qualidades. 

Devido às suas propriedades anticorrosivas, os poliésteres insaturados também foram 
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empregados no revestimento de equipamentos utilizados nos processos industriais, como dutos, 

tubos, canos, capôs e tanques de armazenamento.33 

 

3.1.2. Polímeros do MA por adição 

 

Em se tratando de polimerizações por adição, acreditava-se, por volta da década de 60, 

que o MA não formava homopolímeros devido ao impedimento espacial e aos efeitos polares 

presentes na molécula, sendo na época ainda um exemplo usado para reforçar que esses 

conceitos retardavam ou proibiam a homopolimerização de olefinas 1,2-dissubstituídas. Muitas 

tentativas de obter homopolímeros do MA falharam, reforçando o conceito de que o mesmo 

não sofria homopolimerizações.33 

 A partir da década de 60, começaram a ser relatadas condições próprias para a produção 

do poli(anidrido maleico) (Esquema 17): irradiação tanto com energia na região dos raios , 

quanto na região do ultravioleta (UV), com emprego de piridinas, iniciação fazendo uso de 

pressão ou de iniciadores radicalares.33  

As homopolimerizações do MA por irradiação com energia na região dos raios   

geralmente usam o monômero fundido ou dissolvido em algum solvente como anidrido acético, 

benzeno e dioxano. São usadas fontes que produzem radiação ionizante de alta energia como 

os raios gama: 60Co ou 137Cs. Entretanto, também se utilizam fontes de raios X. 38 

Na patente da DowChemical, o MA fundido ou dissolvido em solventes orgânicos foi 

irradiado na intensidade de 10.000, 50.000 ou mais rads por hora, as temperaturas de 

polimerização variaram de 10 a 100 °C, a pressão variou de condições subatmosféricas a supra-

atmosféricas. O polímero foi isolado por precipitação usando tolueno, no qual é insolúvel. Os 

homopolímeros de MA obtidos desta forma foram solúveis em álcoois, éteres, cetonas, ésteres, 

acetonitrila e nitroetano.39 
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Esquema 17 - Reação de homopolimerização do MA 

 

 Também pode ser adicionado um catalisador de reações radicalares, como o peróxido 

de benzoíla nas reações sob radiação .  

Nas polimerizações por irradiação , formam-se adutos entre o solvente e o anidrido 

maleico, inclusive com incorporação de unidades estruturais provenientes do solvente no 

polímero. Por exemplo, foram detectados adutos (exemplo, Figura 11) entre o MA e o benzeno, 

quando este foi empregado como solvente na polimerização. Verificou-se a presença de grupos 

fenila terminais e de unidades não aromáticas derivadas do benzeno na cadeia polimérica. 

Presume-se de que sejam formados radicais fenila ou alquila na iniciação, a depender da 

estrutura do solvente, ao passo que a propagação se dê pela copolimerização do MA tanto com 

benzeno no estado tripleto quanto com tautômeros do benzeno no estado excitado (Ex.: 

benzvaleno, Figura 11).39 Também são empregadas maleimidas gerando homopolímeros 

derivados do MA através do método da irradiação.40, 41 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo de estruturas detectadas na homopolimerização de MA por raios  em 

benzeno 
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Na homopolimerização por irradiação na região do ultravioleta, geralmente, usam-se 

soluções de MA em dioxano ou THF, resultando em oligômeros contendo estruturas derivadas 

do MAe do respectivo solvente utilizado ao longo da cadeia polimérica (Esquema 18). A 

irradiação de luz UV produz excímeros do MA. Já a formação de intermediários carregados é 

consistente com o fato de que a condutividade elétrica da solução do MA no dioxano aumenta 

após a irradiação. Neste processo, são gerados radicais dioxanila provenientes da remoção do 

hidrogênio do solvente, resultando na terminação das cadeias poliméricas.40  

 

 

Esquema 18 - Homopolimerização do MA sob irradiação UV em dioxano 
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 O MA sofre polimerização espontânea quando submetido a pressões maiores que 20.000 

atm sob aquecimento entre 100-170 °C. A polimerização também é observada quando o 

monômero é submetido a altas pressões transitórias e a temperaturas em ondas de choque 

geradas por detonação. Como resultado, têm-se polímeros com massas molares médios baixas 

independentes do intervalo de temperatura (25-190 °C), porém dependentes do tempo de 

compressão e do valor da pressão. Por este método, obtiveram-se polímeros com 16.200 e 

viscosidade intrínseca em MEK de 0,056.33, 40   

 Na polimerização por iniciadores radicalares, o monômero apresenta-se dissolvido em 

solventes orgânicos como benzeno, THF, clorofórmio, tolueno, usando geralmente peróxido de 

benzoíla, azo-bis-isobutironitrila ou peróxido de lauroíla para iniciar o processo. A reação se 

desenvolve em temperaturas entre 60 e 90 °C.33 Embora iniciadores radicalares possam 

promover a homopolimerização do MA, essas reações não se processam nas mesmas condições 

em que os polímeros vinílicos são polimerizados, mas em concentrações e temperaturas mais 

altas. Também são realizadas polimerizações empregando iniciadores com o MA fundido.40 Há 

diversas discussões sobre os mecanismos de polimerização e sobre a estruturas dos polímeros 

obtidos por este método, por exemplo, são propostas descarboxilações de unidades anidrido. 

Entretanto, no presente trabalho, não será dada ênfase a esta discussão.42, 43 

Desde que ficou claro de que homopolímeros do MA podem ser obtidos, foram 

desenvolvidos diferentes métodos de polimerização, usando bases, metais de transição44, 

iniciadores radicalares na presença de fotossensibilizantes, etc.45, 46, 47   

Com o poli(anidrido maleico) pronto uma série de derivados podem ser preparados por 

funcionalização do grupo anidrido, via hidrólise, esterificações, aminações, imidações, etc. 

(Figura 12).48, 49 
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Figura 12 - Estrutura de um derivado do homopolímero do MA 

 

 Existe um grande número de possibilidades de uso para o poli(anidrido maleico) e os 

seus derivados. Alguns desses usos incluem a prevenção de incrustação em áreas onde a água 

tem alto teor de Ca2+, remoção ou prevenção de incrustação de caldeira, prevenção de formação 

de incrustação em trocadores de calor, inibidor de incrustação, revestimento anticorrosivo e 

revestimentos para moldes de fundição de lingotes de aço.50, 51 As resinas têm utilidade 

potencial como cola para fibras, aditivos de limpeza mecânica, formadores de detergentes, 

aditivos antiestáticos para plásticos e fibras, agentes de dispersão de pigmentos e agentes de 

nivelamento para banhos de tingimento. Na área de tintas e adesivos, a adição de uma pequena 

quantidade do homopolímero nas formulações pode fornecer propriedades aprimoradas aos 

produtos.33 

Os polímeros reticulados podem ter uso em resinas de troca iônica. O possível uso do 

polímero também foi explorado em reações de nitração, polimerização catiônica, sistemas de 

polimerização e aplicações de impressão litográfica. Derivados do material também têm uso 

potencial em aplicações bactericidas e virucidas.33 
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Apesar da produção de homopolímeros ser um pouco dificultada, o MA copolimeriza 

prontamente com uma grande variedade de monômeros.52 Os copolímeros entre o MA e 

olefinas como o estireno, etileno, acrilatos, éteres de vinila, ésteres de vinila e outros tipos de 

monômeros são bem conhecidos havendo uma quantidade significativa de trabalhos divulgados 

só na literatura de patentes.53, 54, 55, 56, 57, 58, 59   

Com o MA na cadeia polimérica dos copolímeros uma série de funcionalizações podem 

ser realizadas a partir da função anidrido, assim como foi relatado para os homopolímeros.60, 

61,62, 63 

  

 

Figura 13 - Exemplos de copolímeros do MA com olefinas 

 

A maioria das olefinas insaturadas foram copolimerizados com anidrido maleico. 

Inclusive, muitos destes copolímeros estão disponíveis comercialmente, havendo indústrias 

especializadas na sua produção e comercialização.64, 65, 66 Esses copolímeros são produzidos 

tipicamente pela via homolítica, usando como iniciadores BPO ou AIBN, resultando em 

copolímeros alternados. Copolímeros enxertados de MA e olefinas67 com alta massa molar são 

comercialmente acessíveis.68, 69, 70, 71, 72, 73 O MA pode ser enxertado em polietileno de baixa ou 

alta densidade, em polipropileno e em outros polímeros, para melhorar a adesão e as 

propriedades termoplásticas do polímero no qual foi enxertado.33, 74, 75  
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 Copolímeros de etileno e MA (Figura 13) e seus derivados são excelentes dispersantes. 

Seus derivados são úteis no campo petrolífero e como aditivos para óleos combustíveis ou 

lubrificantes. Como aditivos para lamas de perfuração de poços de petróleo, eles ajudam a 

reduzir a perda de água devido à filtração e atuam como agentes de controle de viscosidade.76, 

77 Também servem para revestimentos entéricos ou revestimentos de liberação lenta para 

medicamentos, e se mostraram úteis no combate a infecções virais em animais, podendo 

também inibir tumores e infecções em animais quando presentes durante inoculação.33, 78, 79, 80  

 Os copolímeros de isobutileno e MA (ISOBAM) (Figura 13) são comerciais e seus 

derivados são potencialmente úteis no preparo de adesivos, tintas e agentes de colagem para 

papel ou fibras e são altamente eficazes como dispersantes. O derivado de amônia do ISOBAM 

é eficiente em inibir a precipitação de carbonato de cálcio a partir de soluções aquosas. O 

ISOBAM e seus derivados também são empregados como estabilizadores nas polimerizações 

em emulsão, como aglutinantes à base de água para pós cerâmicos, aglutinantes para fibra de 

vidro, lubrificantes para forjamento e fundição e agentes de endurecimento. Na agricultura, este 

copolímero é muito eficaz para aglutinar solos.33, 81, 82 

 O poli(butadieno-anidrido maleico) (Figura 13) é útil no revestimento de superfícies, 

atuam como selantes, adesivos e aglutinantes. Os laminados preparados a partir de misturas de 

copolímero e estireno apresentam propriedades dielétricas e mecânicas.33  

 De todos os monômeros copolimerizados com MA, o estireno foi o que recebeu maior 

atenção na literatura, devido aos seus inúmeros usos. As reações de copolimerização do estireno 

com o MA são conduzidas em temperaturas na faixa de 40-100 °C, com iniciadores de peróxido, 

geralmente em hidrocarbonetos aromáticos.33, 83, 84 

 O copolímero pode apresentar forma alternada ou randômica dependendo das condições 

reacionais. Os copolímeros são, geralmente, insolúveis no meio reacional e precipitam como 

pós finos. O uso de solventes cetônicos conduz a uma solução viscosa de copolímero que pode 

ser isolado por adição de agente precipitante.33  

 O maior mercado do poli(estireno-anidrido maleico) (SMA) (Figura 13) é o de 

revestimentos, os materiais revestidos com essas resinas apresentam boa adesão aos metais, 

resistência à corrosão e eficiência na remoção de ferrugem em placas de aço corroídas.64, 85 
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Dispersantes também podem ser preparados a partir de SMA e funcionam muito bem para a 

produção de poli(acetato de vinila), poli (cloreto de vinila), poliacrilonitrila, e de outros 

materiais. As resinas também podem ser usadas como revestimentos entéricos para 

medicamentos e para confecção de embalagens que entram em contato direto com alimentos. 

Os copolímeros SMA se mostram úteis como resinas substitutas para colagem de papel, 

aglutinantes para tintas de impressão, resinas para confecção de papel e aglutinantes para tinta 

à base de água. O SMA e seus derivados têm propriedades úteis no processamento de couro. 

Compostos como cisteamina e naringinase podem ser ligados covalentemente ao SMA 

resultando em materiais enzimaticamente ativos.  Polieletrólitos insolúveis preparados com o 

SMA foram usados para purificação de águas residuais com isolamento de vírus e íons de 

metais pesados. Polieletrólitos de SMA também foram explorados para uso na coagulação de 

emulsões de petróleo.33, 85, 86, 87, 88  

 Éteres alquil e aril vinílicos copolimerizam com o MA sob condições brandas, 

resultando em copolímeros alternados.89, 90, 91 Éteres alquil vinílicos também são conhecidos 

por copolimerizarem de maneira alternada com maleatos de dialquila. Em ambos os casos, a 

polimerização ocorre pela via homolítica usando iniciadores radicalares.92, 93 Além disso, pode 

ainda ocorrer a copolimerização espontânea ou térmica entre o MA e éteres vinílicos.33 O 

copolímero do éter metil vinílico com o MA (Figura 14) é útil na produção de adesivos, 

detergentes, materiais têxteis e cosméticos, como sprays para cabelo, colóides de proteção e 

agentes de nivelamento de tinta.33, 94, 95, 96, 97, 98  

 

 

Figura 14 - Estrutura do poli(éter metil vinílico-anidrido maleico) 
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 O copolímero do éter metil vinílico com o MA também já foi sugerido como um 

substituto para o tripolifosfato de sódio e outros fosfatos comumente usados como detergentes. 

Também podem ser usados no revestimento de medicamentos e inseticidas com liberação 

controlada, possui aplicações oftálmicas, ajuda a curar ferimentos de animais e reduz a 

bioacumulação de chumbo em algumas espécies.99 Uma variedade de compostos, como 

clorofila e tripsina, pode ser acoplados covalentemente ao copolímero para fornecer pigmentos 

fluorescentes solúveis em água e enzimas imobilizadas com maior estabilidade e atividade 

prolongada. 100, 101 Polieletrólitos reticulados preparados a partir do copolímero são úteis na 

detecção de vírus presentes em águas naturais e esgotos.33  

 O copolímero de éter divinílico com MA, o poli(éter divinílico-anidrido maleico) 

(PYRAN) (Figura 15) e seus derivados têm usos potenciais em uma variedade de aplicações 

médicas, têm atividade antiviral, inibem crescimento de carcinoma pulmonar, leucemia linfóide 

e tumores em animais. O copolímero também demonstrou capacidade de prolongar o tempo de 

sono e de alterar o metabolismo de medicamentos.33, 102, 103, 104, 105, 106 

 

 

Figura 15 - Estrutura do PYRAN 

  

 Os copolímeros de éteres alquil vinílicos com o MA tiveram um estudo considerável na 

área de condicionadores de solo, floculantes, agentes quelantes de íons alcalino-terrosos e 

aditivos para perfuração de poços de petróleo.33, 107, 108  

 Os ésteres vinílicos copolimerizam com o MA usando iniciadores de polimerização 

radicalar, para dar copolímeros não equimolares e equimolares. Ao usar excesso de acetato de 
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vinila no início da reação, apenas o copolímero equimolar é obtido até que todo o MA se esgote. 

Copolimerizações executadas acima 90 °C dão como produto o copolímero aleatório.109, 110, 111 

O copolímero de acetato de vinila e MA, o poli(acetato de vinila-anidrido maleico) (VAMA) 

(Figura 16) e seus derivados podem agir como dispersantes para a produção de copolímeros por 

emulsão, sendo também altamente eficazes para estabilizar dispersões de óleo e água. Os 

materiais de VAMA podem atuar ainda na remoção de incrustação em caldeiras e como agentes 

quelante para íons Cu2+. Este copolímero também pode ser usado como um agente coagulante 

para purificação de água de alimentação de caldeiras a vapor. Na área agrícola, as resinas 

VAMA são úteis no revestimento de fertilizantes, ligantes e modificadores de solo. Corantes 

alimentares poliméricos também podem ser preparados a partir do copolímero.33, 112, 113, 114, 115 

 

 

 

Figura 16 - Estrutura do VAMA 

 

 O sal de sódio do copolímero de acetato de alila e MA (Figura 17) é comparável ao 

tripolifosfato de sódio como formador de detergente. O copolímero fornece proteção aos tecidos 

contra danos causados pelo perborato de sódio.33 

 

 

 

Figura 17 - Estrutura do poli(acetato de alila-anidrido maleico) 



50 

 

 

 

 Copolímeros de ácido maleico e ácido acrílico (Figura 18) podem ser produzidos pela 

polimerização destes monômeros em água na presença de um iniciador radicalar com 

temperaturas entre 70 e 100 °C. Para essa polimerização, sais de perácidos, como persulfato, 

percarbonatos, perboratos, perfosfatos de sódio ou potássio, são particularmente úteis para a 

iniciação.33, 116 Copolímeros do ácido acrílico e do MA e seus derivados são particularmente 

úteis nas composições empregadas na indústria têxtil (dispersante quelante), na composição de 

materiais odontológicos e cosméticos (regulação da viscosidade), para preparar materiais 

biocompatíveis ao modificar nanopartículas magnéticas e outros materiais, na proteção de 

superfícies, na composição de materiais adesivos, em sistemas de aquecimento e de ar 

condicionado centralizados, em sistemas de refrigeração circulante e em caldeiras de baixa 

pressão, possuindo, também, outros empregos.33, 117, 118, 119 Também podem ser empregados 

como dispersantes para controlar a deposição de óxidos em geradores de vapor para reatores 

nucleares.122 Vale ressaltar a utilidade dos copolímeros do MA com acrilatos, metacrilatos e 

ácido metacrílico, por exemplo, na composição de eletrólitos para baterias, como 

estabilizadores em sistemas de dispersão e emulsão, como agentes antiestáticos e carreadores 

de fármacos.33, 120, 121, 122 

 

 

Figura 18 - Estrutura do poli(ácido acrílico-anidrido maleico) 

 

 O poli(acrilonitrila-anidrido maleico) (Figura 19) pode ser obtido pela polimerização 

por via homolítica do MA com a acrilonitrila sob as técnicas de polimerização em  massa e em 

solução. Copolímeros aleatórios podem ser obtidos a partir de copolimerizações iniciadas por 

radiação com energia na região do ultravioleta com o par de monômeros dissolvidos em dioxano 
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ou benzeno. Também é demonstrado na literatura que, em razões molares MA/acrilamida 2: 1, 

os monômeros podem ser polimerizados resultando em um copolímero alternado. A acrilamida 

também copolimeriza com fumaratos, quando exposta à radiação com energia na região dos 

raios γ. Esses copolímeros têm se mostrado úteis como polieletrólitos condicionadores de solo, 

estabilizadores de poliacrilonitrila, aditivos de resina, aditivos antiestáticos, resinas de troca 

catiônica e agentes de dimensionamento para diversos produtos têxteis.33, 123, 124, 125, 126 

 

 

Figura 19 - Copolímero do MA com acrilonitrila 

 

 O MA pode ainda copolimerizar com vários outros monômeros 127, 128, 129, 130, mas a 

presença do MA na cadeia dos copolímeros confere ao material resultante, entre outras 

propriedades, hidrofilicidade, adesão, tingibilidade, elevação da temperatura de distorçãoIV e, 

ainda, compatibilidade com outros polímeros. A produção desses copolímeros se vale 

principalmente das técnicas de polimerização em massa, em solução e em emulsão.33 

 

4. APLICAÇÕES DOS POLÍMEROS DO MA EM QUÍMICA ANALÍTICA 

 O desenvolvimento de procedimentos analíticos eficientes é da mais alta importância, 

uma vez que a química analítica é uma disciplina cujo impacto faz-se sentir nas mais diversas 

áreas, dentre as quais, podem ser citadas: as ciências forenses, farmacêuticas e biomédicas; a 

agronomia, a epidemiologia, a indústria de alimentos e a de combustíveis, assim como a 

engenharia ambiental.131 

 
IV É a temperatura em que um material apresenta um decréscimo de suas propriedades mecânicas. 
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 Os polímeros são materiais muito úteis para aplicações em química analítica uma vez 

que podem, por exemplo, ser empregados, na confecção de eletrodos, na construção de colunas 

cromatográficas, como adsorventes em técnicas de extração em fase sólida, em técnicas 

eletroanalíticas, etc.132, 133, 134, 134, 136, 137, 138 

 Nesta seção do presente trabalho, serão abordados os relatos da literatura onde 

polímeros do MA ou derivados foram aplicados em situações de relevância para a química 

analítica. 

4.1. APLICAÇÕES EM PROCESSOS DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) 

A extração em fase sólida (SPE – Solid Phase Extraction) é uma técnica de preparação 

de amostra amplamente utilizada que é baseada na transferência de compostos alvo, que podem 

estar presentes em um gás, líquido ou matriz de um fluido supercrítico, para um adsorvente 

sólido. Normalmente, a amostra que contém o composto alvo flui sobre o adsorvente sólido que 

vai reter os compostos por suas interações com o adsorvente. O adsorvente, depois do processo 

de sorção, é separado da amostra e os compostos alvo recuperados por dessorção para um 

solvente. Em seguida, essa nova amostra é conduzida para análise dos compostos de 

interesse.138 

Geralmente, a SPE é usada para dois propósitos principais no processo de preparo de 

amostras: na remoção de interferências da matriz e pré-concentração do analito a nível traço 

(enriquecimento de traço). A aplicação da extração em fase sólida abrange uma variedade de 

tipos de amostras e segmentos de mercado. É frequentemente usada na investigação de 

medicamentos em fluidos biológicos, traços de compostos orgânicos ou inorgânicos em 

amostras ambientais como por exemplo, água e solo, e também em alimentos.139, 140  

 Diferentes adsorventes podem ser empregados na composição da fase sólida para SPE 

como óxidos inorgânicos, polímeros, sílica, fibras de carbono, entre outros. Os polímeros são 

materiais importantes neste sentido, uma vez que podem ser empregados como componentes 

principais, por exemplo em pérolas de resinas poliméricas porosas, ou na modificação de outros 

materiais como a sílica ou nanopartículas magnéticas.141, 142, 143, 144, 145, 146 
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  Salmasi e colaboradores147 prepararam um nanocompósito magnético constituído de 

poli(estireno-anidrido maleico) (SMA) modificado com ácido 3-aminobenzóico e 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4 para extração em fase sólida de Ag(I) (prata I) e sua 

determinação em nível traço em amostras de água. O polímero foi sintetizado pela via 

homolítica utilizando BPO como iniciador, com os monômeros dissolvidos em THF a 70 °C, 

sob refluxo, por 7 horas. Depois de separado, o SMA foi modificado com o ácido 3-

aminobenzóico (ABA) em THF, a reação se processou por 1 hora a 70 °C, formando o ABA-

SMA (Esquema 19). Antes da preparação do compósito, as nanopartículas magnéticas Fe3O4-

NPs foram modificadas com 3-aminopropiltrietoxissilano (APTES), formando o APTES-Fe3O4 

(Esquema 20). O ABA-SMA reagiu com os grupos amino das nanopartículas magnéticas de 

Fe3O4 modificadas, para formar o ABA-SMA@Fe3O4 (Figura 20).  

 

 

Esquema 19 - Síntese do poli(estireno-anidrido maleico) modificado com ácido 3-

aminobenzóico 
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Esquema 20 - Reação de modificação das nanopartículas magnéticas 

 

 

 

Figura 20 - Estrutura do ABA-SMA@Fe3O4 
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Para o estudo do processo extrativo, foram preparadas soluções padrão contendo íons 

Ag+. Para as análises de Ag+ do experimento, o sinal do analito foi medido em um 

espectrômetro de absorção atômica no comprimento de onda 328,1 nm.  

Os autores determinaram experimentalmente as melhores condições para o processo de 

extração, que estão listados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Melhores condições experimentais para extração de Ag+ 

Quantidade do adsorvente 100 mg 

Volume das amostras 100 mL 

pH das amostras 7,0 

Eluente HCl (2M) 

Volume do eluente 1 mL 

Tempo de adsorção/dessorção do analito 10 min 

 

O material apresentou capacidade máxima de adsorção para o analito de 78,2 mgg-1, ou 

seja, para cada grama de material 78,2 mg de íons Ag+ foram removidos da solução. O material 

foi testado para reuso e os autores verificaram que pôde ser usado 100 vezes sem perda da 

eficiência dos seus componentes.  

A fim de demonstrar a seletividade do método de extração desenvolvido para a pré-

concentração e determinação do íon Ag(I), vários íons de metais alcalinos e alcalino-terrosos 

potencialmente interferentes foram adicionados à amostra investigada, todavia os íons não 

tiveram efeito significativo na recuperação dos íons Ag+. 

O método de extração em fase sólida de Ag+ foi aplicado em amostras de água reais e 

de filme radiológico para posterior determinação de suas concentrações, foram detectadas 
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recuperações relativas entre 96,8 e 99,6%. O método de extração em fase sólida também foi 

aplicado em material de referência certificado contendo Ag+ e os autores verificaram que não 

houve diferença significativa entre o resultado obtido pelo método e o valor de concentração 

do analito real da amostra, portanto concluíram que o nanocompósito sintetizado pôde ser usado 

como extrator de fase sólida de íons de prata. 

Um fator importante que pode influenciar na eficiência do nano-adsorvente derivado do 

SMA na extração dos íons prata é a presença de grupos amino e carboxila fornecem sítios para 

interação com o analito, proporcionando sua extração.  

 Samadi e colaboradores148 sintetizaram o mesmo nanocompósito (ABA-SMA@Fe3O4) 

para extração em fase sólida e determinação do corante violeta de metila 10B (Figura 21).  

 

 

Figura 21 - Estrutura do corante violeta de metila 10B 

 

O sinal do violeta de metila 10B foi medido por espectrofotômetro UV-VIS em 

comprimento de onda de 585 nm. Os autores determinaram experimentalmente as melhores 

condições para o processo de extração, as quais estão listadas na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Melhores condições experimentais para extração do violeta de metila 

Quantidade do adsorvente 50 mg 

Volume das amostras 50 mL 

pH das amostras 7,0 

Eluente HNO3 (1M) 

Volume do eluente 3 mL 

Tempo de adsorção/dessorção do analito 5 min 

 

 O material apresentou capacidade máxima de adsorção para o analito de 167,3 mgg-1 e 

os autores verificaram que o material pôde ser reutilizado após 100 processos adsortivos, com 

o material permanecendo inalterado. 

A fim de demonstrar a seletividade do método de extração desenvolvido para a pré-

concentração do corante de interesse, vários íons, moléculas orgânicas e outros corantes foram 

adicionados na amostra investigada, eles, entretanto, não tiveram efeito significativo na 

recuperação do violeta de metila 10B. 

O método de extração em fase sólida do corante violeta de metila 10B foi aplicado em 

amostras de água reais para posterior determinação de suas concentrações, e foram detectadas 

recuperações relativas maiores que 99,63%.  

Segundo os autores148, a eficiência do material está na interação iônica do grupo 

catiônico do corante com os sítios amino presentes no nanocompósito (Figura 22).  
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Figura 22 - Interação do corante com o ABA-SMA@Fe3O4 no processo de extração em fase 

sólida 

 

 Teng e colaboradores149 sintetizaram o poli(acrilamida-co-anidrido maleico) (PAMMA) 

para extração em fase sólida de Al3+, Cu2+, Cd2+ e Pb2+ a partir de amostras de sal de cozinha. 

O polímero foi sintetizado pela via homolítica usando o perssulfato de amônio como iniciador 

na presença dos monômeros dissolvidos em uma solução básica. A polimerização processou-

se em 40 min à 70 °C, com prévia desgaseificação da mistura em atmosfera de nitrogênio 

(Esquema 21).  
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Esquema 21 - Preparo do PAMMA 

 

 Para estudo do processo extrativo, foi usada uma amostra contendo os íons metálicos de 

interesse. As concentrações dos íons metálicos em soluções de dessorção foram determinadas 

por espectrometria de emissão ótica por plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Os autores 

determinaram experimentalmente as melhores condições para o processo de extração, que estão 

listadas na Tabela 9. As capacidades máximas de sorção de PAMMA no experimento foram 

6,49; 5,84; 5,34 e 7,49 mgg-1 para os íons Al3+, Cu2+, Cd2 + e Pb2+ respectivamente. 

 

Tabela 9 - Melhores condições experimentais para extração dos cátions 

Quantidade do adsorvente 0,1 g 

Volume das amostras 100 mL 

pH das amostras 5,0 

Eluente HNO3 (0,3 M) 

Volume do eluente 5,0 mL 

Tempo de adsorção analito 30 min 

Tempo de dessorção do analito 5 min 

 

 Depois do procedimento de extração em fase sólida, foi determinada a concentração dos 

cátions em soluções padrão por ICP-OES, tendo-se determinado os limites de detecção de 0, 

31; 0, 26; 0, 43 e 0, 12 μgL-1 para Al3+, Cu2+, Cd2+ e Pb2+, respectivamente. Foi feita a extração 

em fase sólida em soluções de sal de cozinha com posterior determinação por ICP-OES e o 

método apresentou recuperações de 95,0% a 103%.   

 O copolímero poli(acrilonitrila-co-anidrido maleico) (PANCMA) foi usado por Weng e 

colaboradores150 na preparação de uma nanofibra dopada com óxido de grafeno para extração 
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em fase sólida e determinação de resíduos de antibióticos de tetraciclina (Figura 23) em 

amostras de alimentos.  

 

 

Figura 23 - Antibióticos de tetraciclina 

 

 O copolímero foi preparado com a adição dos monômeros em água acidificada com 

ácido sulfúrico, usando sulfito de sódio e persulfato de potássio como iniciadores. A reação se 

processou por 3 horas a 60 °C. A nanofibra foi preparada com a dissolução do PANCMA em 

DMF com o óxido de grafeno (Figura 24) usando a técnica de eletrofiação (Esquema 22). 
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Figura 24 - Estrutura do óxido de grafeno 

 

 

 

Esquema 22 - Reação de formação do PANCMA e da nanofibra 

 

 Para o estudo do processo de extração foram preparadas amostras a partir de tecidos de 

músculo de frango, fígado e rins, as quais foram enriquecidas com solução padrão de 

tetraciclinas. Os resíduos de tetraciclina foram quantificados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). 

 Os autores determinaram experimentalmente as melhores condições para o processo de 

extração em fase sólida (Tabela 10). Os autores ainda fizeram um estudo sobre o efeito da força 

iônica no processo de extração com a adição de diferentes quantidades de NaCl na amostra, 
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tendo sido verificado que, ao aumentar a quantidade de NaCl, não foi percebida nenhuma 

alteração na recuperação dos resíduos de tetraciclina. Isso levou os autores à conclusão de que 

o mecanismo de extração não é por vias eletrostáticas, mas possivelmente, por interação π – π 

e cátion da molécula dissociada – ligação π entre as nanofibras e os resíduos de tetraciclina.  

 

Tabela 10 - Melhores condições experimentais para extração dos resíduos de tetraciclinas 

Quantidade do adsorvente 4,0 mg 

Volume das amostras 20 mL 

pH das amostras 2,0 

Eluente 
Mistura de ácido fórmico, etanol e 

diclorometano (20:40:40 v/v/v) 

Volume do eluente 5,0 mL 

 

 Sob as condições otimizadas, as recuperações dos resíduos de tetraciclina foram 

superiores a 87,1% e as capacidades máximas de adsorção de TC, OTC, DC e CTC foram de 

101,0, 89,7, 205,7 e 60,5 ngmg-1, respectivamente. O método apresentado pelos autores foi 

aplicado na determinação dos analitos em amostras preparadas a partir de tecido de músculo de 

frango, fígado e rim. Foi encontrado OTC em amostras de fígado de frango e CTC em amostras 

preparadas com tecidos do fígado e rim em concentrações maiores que as permitidas. Os autores 

atribuíram esses resultados ao uso excessivo de tetraciclinas na produção local de frango, pondo 

em risco a saúde humana. 

 Chen e colaboradores151 sintetizaram um polímero modificado a partir do 

poli(isobutileno-alt-anidrido maleico) para determinar traços de Cu+2 em água potável por 

extração em fase sólida seguida de espectrometria por absorção atômica de chama. A 

modificação do poli(isobutileno-alt-anidrido maleico) se deu dissolvendo o polímero e a L-
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cisteína em DMF a 130 °C com agitação magnética. Depois de resfriado, adicionou-se sílica 

gel modificada com grupos amino para a reação com polímero (Esquema 23). 

 

 

Esquema 23 - Síntese do polímero modificado com L-cisteína com sílica gel ligada a grupos 

amino 

 Experimentalmente, os autores determinaram as melhores condições para o processo de 

extração, condições essas que estão na Tabela 11. Sob as condições otimizadas, o copolímero 

modificado apresentou capacidade de adsorção máxima de 3,7 mgg-1 para o cobre. O método 

proposto foi aplicado com êxito na determinação de traços de cobre em água fervida, água 

purificada e água mineral com recuperações entre 96 e 103%. 

 

Tabela 11 - Melhores condições experimentais para o procedimento de extração de Cu+2 

Quantidade do adsorvente 4,0 mg 

Volume das amostras 20 mL 

pH das amostras 6,0 

Eluente HCl (0,5 M) 

Volume do eluente 4,0 mL 
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 Hajiyeva e colaboradores152 usaram o poli(estireno-alt-anidrido maleico) modificado 

com formaldeído e Norsulfazolum para extração em fase sólida de U(VI) (urânio VI). O 

copolímero foi preparado usando AIBN como iniciador com os monômeros dissolvidos em 

benzeno, a reação processou-se em banho-maria por 140 minutos. Depois o copolímero reagiu 

com Norsulfazolum e formaldeído, sob aquecimento, em água resultando no copolímero 

modificado (Esquema 24). 

 

 

Esquema 24 - Preparo de derivado do SMA modificado com norsulfazolum 

 

 As soluções de U(VI) usadas no experimento foram preparadas dissolvendo de 

UO2·(NO3)2·6H2O em água destilada. A concentração de urânio nas soluções preparadas foi 

determinada espectrofotometricamente com auxílio do 2',2,3,4-tetrahidroxi-3'-sulfo-5'-

cloroazobenzeno (Figura 25), para coordenar com o U(VI) fazendo com que seja possível a 

determinação do analito por espectrofotometria.  
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Figura 25 - Estrutura do 2',2,3,4-tetrahidroxi-3'-sulfo-5'-cloroazobenzeno 

 

Os autores determinaram experimentalmente as melhores condições para extração 

(Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Melhores condições experimentais para o procedimento de extração de U(VI) 

Quantidade do adsorvente 30 mg 

Volume das amostras 20 mL 

pH das amostras 5,0 

Eluente HClO4 (2 M) 

Volume do eluente 5 mL 

Fluxo do eluente 1 mLmin-1 

 

 Para avaliar a influência da força iônica da solução no processo de extração, o 

urânio(VI) foi dissolvido em soluções contendo KCl em diferentes concentrações. Os autores 

chegaram ao resultado de que a capacidade de sorção do metal nas soluções de KCl de 

concentração superiores a 0,4 M diminuía, provavelmente devido a uma maior interação iônica 

com os íons presentes na solução, impedindo a extração efetiva de U(VI). A capacidade de 

sorção máxima do material polimérico para o analito em questão foi de 1253 mgg-1. No método 

proposto pelos autores, a recuperação de urânio foi superior a 90% mesmo na presença de vários 
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outros íons na solução. Segundo os autores, o copolímero modificado é eficiente na extração 

porque ele pode funcionar como um agente quelante para o analito. 

 Mahmudov e colaboradores153 prepararam o poli(estireno-anidrido maleico) (SMA) 

modificado com ácidos amino benzoicos para a extração em fase sólida de Ge(IV) (germânio 

IV) em água do mar e água obtida após extração de petróleo. O copolímero foi obtido pela via 

homolítica com os monômeros dissolvidos em benzeno, usando AIBN como iniciador, a 

mistura foi agitada por 14 horas a 70 °C sob atmosfera de nitrogênio. O SMA foi modificado 

com dois ácidos aminobenzoicos, o ácido 4-amino-2-hidroxibenzoico e o ácido 4-

aminobenzoico, resultando nos copolímeros modificados, SMA1 e SMA2, respectivamente. 

Ambas as modificações foram feitas com o SMA e o respectivo ácido aminobenzoico 

dissolvidos em água a 90 °C, com formaldeído por 3 horas (Esquema 25). 

 

 

Esquema 25 - Preparo de derivado de SMA modificado com ácidos 4-aminobenzoicos 

 

 As soluções de estudo de Ge(IV) foram preparadas pela dissolução de quantidades 

apropriadas de GeO2 em solução de NaOH 2%. A concentração de Ge(IV) foi determinada 
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espectrofotometricamente com uso do bis (2,3,4-trihidroxifenilazo) benzidina (Figura 26) como 

agente quelante. 

 

 

Figura 26 - Estrutura do bis(2,3,4-trihidroxifenilazo)benzidina 

 

Os autores determinaram experimentalmente as melhores condições para o processo de 

extração, que estão listadas na Tabela 13. Nas melhores condições experimentais, os 

copolímeros modificados apresentaram capacidades máximas de adsorção de Ge(IV), 152,2 e 

127,1 mgg−1 para SMA1 e SMA2, respectivamente. Os autores fizeram um estudo sobre os 

efeitos dos componentes da matriz no processo de sorção do analito acrescentando nas soluções 

das amostras vários cátions de metais alcalinos e alcalino-terrosos, metais de transição e ânions 

potencialmente interferentes. A interferência mais séria decorreu dos íons Cu(II) e Fe(III). Os 

autores relatam a eliminação da interferência com a adição de 0,5 mL de ácido oxálico 0,01 M 

ou de ácido cítrico. Isso pode ser atribuído ao fato de que estes interferentes, assim como o 

Ge(IV), podem coordenar-se ao polímero.  

 

 

 

 

 



68 

 

 

Tabela 13 - Melhores condições experimentais para extração de Ge(IV) 

Quantidade do adsorvente 50 mg 

Volume das amostras 25 mL 

pH das amostras 4,0 (SMA1) e 5,0 (SMA2)  

Eluente HCl (1 M) 

Volume do eluente 1 mL 

Fluxo do eluente 1 mLmin-1 (SMA1) e 1,3 mLmin-1 (SMA2) 

 

 Foi determinada a concentração de Ge(IV) em amostras de água reais pelo método de 

extração e quantificação usados no experimento. Obtiveram-se recuperações boas, além de 

concordância com as determinações por absorção atômica. 

 Zakir e colaboradores154 prepararam copolímeros de estireno e MA (SMA) modificados 

com aminas para a extração em fase sólida de V+5 em amostras de água reais. Os materiais 

adsorventes para o processo de extração foram preparados pela modificação do SMA com ácido 

aminobenzenossulfônico (SMA3), com 6-amino 2-tiouracil (SMA4) e ácido 4-aminossalicílico 

(SMA5). Ambas as modificações em água, na presença dos copolímeros, da amina e do 

formaldeído sob aquecimento (Esquema 26).  
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Esquema 26 - Reações de formação dos copolímeros modificados SMA3, SMA4 e SMA5 

 

 As soluções de vanádio sob estudo foram preparadas dissolvendo metavanadato de 

amônio em água destilada. O V+5 foi determinado por espectrofotometria usando o bis(2,3,4-

trihidroxifenilazo)benzidina (Figura 26) como agente quelante para possibilitar a determinação. 

 Os autores determinaram experimentalmente as melhores condições para o processo de 

extração, que estão listados na Tabela 14. Nas melhores condições experimentais os 

copolímeros modificados apresentaram capacidades máximas de adsorção de V+5, 241,4, 267,6 

e 265,2 mgg−1 para SMA3, SMA4 e SMA5, respectivamente. É percebido que à medida que os 

grupos funcionais da molécula que modifica o copolímero aumentam a capacidade adsortiva 

aumenta também, e isso dá ao íon metálico mais sítios de coordenação, o que pode potencializar 

sua extração. 

Tabela 14 - Melhores condições experimentais para de extração de V+5 

Quantidade de adsorvente 30 mg 

Volume das amostras 20 mL 

pH das amostras 4,0 

Eluente HCl 0,5 M (SMA3) e HClO4 1,0 M (SMA4 e SMA5) 
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 Os autores fizeram um estudo sobre os efeitos dos componentes da matriz no processo 

de sorção do analito acrescentando soluções das amostras vários íons potencialmente 

interferentes e o processo adsortivo foi ligeiramente afetado pela presença dos ânions NO-3 e 

SO4
-2. 

 Os autores usaram o método de extração e determinação para analisar V+5 em amostras 

de água e água de esgoto e apresentou resultados satisfatórios. 

 

4.2. APLICAÇÕES EM ELETROANALÍTICA 

 As técnicas eletroanalíticas compreendem um conjunto de métodos (qualitativos, ou até 

mesmo quantitativos) empregados em química analítica visando relacionar medidas sobre as 

propriedades elétricas de uma solução e interface eletrodo-solução com o comportamento do 

analito em estudo. O comportamento analito em solução é avaliado mediante medidas de 

potencial (Volts) e/ou corrente (amperes), em uma célula eletroquímica. Dentre as técnicas mais 

populares estão a potenciometria, a coulometria e a voltametria, cada qual apresentando 

vantagens e limitações. Na potenciometria, são medidas diferenças de potenciais entre um 

eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho escolhido, não havendo fluxo de corrente, ou 

seja, trata-se de um procedimento não eletrolítico. Por outro lado, na coulometria, a corrente 

oriunda de processos faradaicos na interface eletrodo-solução é monitorada ao longo do tempo, 

sendo uma função da eletrólise do analito. Na voltametria, por sua vez, a corrente é medida em 

função do potencial aplicado frente a um eletrodo de referência, sendo o eletrodo de trabalho 

polarizado (frente à referência) de forma linear ativamente. Tais técnicas permitem ao analista 

obter informações quanto à reversibilidade, estequiometria e mesmo parâmetros cinéticos das 

possíveis reações para o analito, por meio da adequada combinação de parâmetros químicos 

(composição do meio, pH, força iônica, concentrações) e eletroquímicos (técnica empregada, 

condições de aplicação da técnica). Desta forma, a combinação adequada de estratégias e 

condições permite melhorar a elucidação, levando a limites de detecção muito baixos, altas 

velocidades de análise, entre outras melhorias. Há diversas vantagens no emprego dessas 

técnicas, quando se compara com outros métodos analíticos. A instrumentação necessária tem 
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um custo baixo, as medidas costumam ser específicas para um dado estado de oxidação da 

espécie química analisada e são providas informações da atividade das espécies químicas ao 

invés das suas concentrações. Um vasto campo de aplicações pode ser alcançado por meio das 

técnicas eletroanalíticas, incluindo análises de amostras ambientais e biológicas, o controle de 

qualidade, o monitoramento de processos industriais e ambientais, etc.155 

Em muitos casos, nos métodos eletroanalítos, empregam-se eletrodos quimicamente 

modificados. Trata-se de eletrodos cujas superfícies foram modificadas de forma deliberada a 

fim de impor e controlar a reatividade e/ou a seletividade dos mesmos. Para obterem-se 

eletrodos modificados, são imobilizadas espécies ativas em suas superfícies. A modificação de 

eletrodos torna possível desenvolver eletrodos com propósitos e aplicações variados.156 Entre 

os inúmeros benefícios desse tipo de eletrodos estão: janela de potencial mais ampla, resistência 

a diferentes meios (ácidos e básicos), resistência à incrustação, estabilidade química e 

eletroquímica, elevada sobretensão à redução de H+, robustez, entre outros.157 Alguns 

polímeros de MA foram utilizados no preparo desses eletrodos.  

Usando o poli(estireno-co-vinil benzil timina-co-anidrido maleico) (PSVM), Lui e 

colaboradores158 prepararam um nanocompósito contendo nanotubos de carbono e partículas 

de ouro. O nanocompósito foi empregado na modificação de um eletrodo de carbono vítreo 

para a determinação voltamétrica de dopamina (DA), paracetamol (PAT) e ácido úrico (UA) 

(Figura 27). 

 

Figura 27 - Estruturas da dopamina, paracetamol e ácido úrico 

 

 O copolímero PSVM foi obtido por via radicalar, usando AIBN como iniciador, com os 

monômeros, estireno, vinil benzil timina e MA dissolvidos em THF à 65 °C (Esquema 27). 
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Esquema 27 - Copolimerização para o preparo do PSVM 

 

 O nanocompósito foi preparado em duas etapas (Esquema 28): os nanotubos pristinos 

de carbono com múltiplas paredes (MWCNT = multiple walls carbon nanotubes) e o 

copolímero PSVM foram dispersos em DMSO com auxílio da irradiação no ultrassom.  Após 

processos de isolamento e purificação, o MWCNT/PSVM foi irradiado com UV (365 nm), 

redisperso em DMSO e tratado com HAuCl4 aquoso e borohidreto de sódio como redutor à 

temperatura ambiente pode 12 h. Após processos de isolamento e purificação, obteve-se o 

nanocompósito MWCNT/PSVM/Au empregado na construção dos eletrodos 

(GCE/MWCNT/PSVM/Au) pelo gotejamento de uma dispersão de MWCNT/PSVM/Au sobre 

carbono vítreo (GCE – glass carbono electrode) previamente polido e limpo (Esquema 28A). 
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Esquema 28 - Preparação do nanocompósito MWCNT/PSVM/Au e interações responsáveis 

pela formação do mesmo 

 

 Os autores atribuem a formação do híbrido MWCNT/PSVM às interações de 

empilhamento - entre os anéis aromáticos fundidos do nanotubo e os aromáticos presentes 

no copolímero (Esquema 28B). Já o ancoramento das nanopartículas de Au(0) (Au NPs) ao 

nanotubo foi atribuído à coordenação do metal com as unidades de timina do copolímero, as 

quais apresentam nitrogênios capazes de ligarem-se ao ouro metálico. No esquema 28C, 

mostra-se uma das possibilidades de coordenação do ouro metálico com unidades timina da 

cadeia polimérica.  

 Para o experimento, os autores utilizaram o eletrodo de fio de Pt como contra-eletrodo 

e o eletrodo de calomelano saturado como eletrodo de referência. Foram preparadas soluções 

em diferentes concentrações dos analitos e plotadas as curvas de voltametria de pulso 
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diferencial e voltametria cíclica, dentro das melhores condições experimentais (pH 7,0 para DA 

e PAT e pH 6,0 para UA; com taxa de varredura de 20 mVs−1). 

 Foram obtidas curvas de regressão linear com ótimos coeficientes de correlação e 

limites de detecção em uma ampla faixa de concentração. O método apresentou alta 

sensibilidade, estabilidade, reprodutibilidade e seletividade frente a possíveis interferentes 

como íons metálicos e outras moléculas orgânicas. Também se determinaram analitos em 

amostras de urina e de albumina de soro bovino e os autores obtiveram ótimos resultados com 

recuperações acima de 96%. 

 Os autores atribuem a alta atividade eletrocatalítica do sensor aos grupos amino e às 

carbonilas presentes no PSVM, as quais podem interagir com as moléculas dos analitos por 

meio de ligações de hidrogênio, ativando os grupos hidroxila e amino; o que acelera a cinética 

da transferência de carga das moléculas na superfície do eletrodo. Também foi aventado que o 

efeito eletrocatalítico das AuNPs e as interações  entre os MWCNT e as moléculas na 

superfície do eletrodo podem resultar na transferência de carga das moléculas de dopamina, 

paracetamol e ácido úrico. 

Diltemiz e colaboradores159 prepararam um eletrodo de cristal de quartzo e ouro 

modificado que continha em sua composição poli(estireno-anidrido maleico) (SMA) reticulado 

com 4-fenilenodiamina (H2N-Ph-4-NH2) para a detecção de paraoxon (Figura 28). O paraoxon 

é o metabólito ativo do paration, um inseticida organofosforado que atua inibindo a enzima 

acetilcolinesterase.3 

 

 

Figura 28 - Estrutura do paraoxon 



75 

 

 

 O copolímero foi preparado pela via radicalar, com os monômeros dissolvidos em 

tolueno, usando AIBN como iniciador. Nanofibras do copolímero foram preparadas pelo 

método da eletrofiação, dissolvendo-se o SMA em DSMO. Tais nanofibras foram dispersas em 

solução contendo fenilenodiamina em meio básico (Na2CO3/HCO3
-) a fim de promover a 

reticulação das cadeias poliméricas (Esquema 29). 

 

 

Esquema 29 - Síntese do SMA reticulado com 4-fenilenodiamina 

 

 A enzima acetilcolinesterase (AChE) foi imobilizada nas nanofibras de SMA reticulado 

e a superfície do eletrodo de quartzo foi pré-tratada com 4-aminotiofenol. Após esse tratamento, 

o eletrodo modificado foi revestido com a nanofibra funcionalizada com a enzima (Figura 30).  
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Esquema 30 - Preparo do eletrodo modificado com nanofibras de SMA reticulado 

funcionalizado com AChE 

 

 Fez-se um estudo da variação da frequência e, para isso, o eletrodo revestido com as 

nanofibras funcionalizadas pela AChE foi posto em contato com soluções de paraoxon em 

diferentes concentrações. Os dados obtidos no experimento levaram os autores a concluir que 

a interação entre o paraoxon e a enzima acetilcolinesterase é possível, viabilizando a 

determinação do analito. Isso porque, a interação do paraoxon com a superfície do eletrodo 

causa uma diminuição da frequência (deslocamento no sentido negativo) proporcional à 

concentração do analito. Portanto, o aumento massivo da superfície do eletrodo foi atribuído à 

interação paraoxon-AChE.  

A curva de calibração apresentou coeficiente de regressão linear de 0,9428. O limite de 

detecção determinado para o método foi de 4,57 × 10−8 M, enquanto que o limite de 

quantificação foi de 1,52 × 10−7 M. Esses resultados indicam que, através do método 

desenvolvido, podem-se analisar amostras com quantidades muito pequenas de paraoxon. Neste 

trabalho, também se concluiu que a interferência de moléculas estruturalmente parecidas com 

o paraoxon é insignificante.  
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 Baghayeri e colaboradores160 prepararam SMA pela via homolítica utilizando peróxido 

de benzoíla (BPO) como iniciador, com os monômeros dissolvidos em THF (refluxo, 7 h). Em 

seguida, o SMA foi modificado com o ácido 4-aminobenzenossulfônico (4ABS) empregando-

se THF como solvente (1 h, 70 °C) para formar o SMA-g-4ABS (Esquema 31).  

 

 

Esquema 31 - Preparo do SMA-g-4ABS 

 

Baghayeri e colaboradores160, então, prepararam um eletrodo de carbono vítreo 

revestido com o nanocompósito PPy@SMA-g-4ABS, o qual é constituído de polipirrol (PPy) 

e do SMA-g-4ABS. Esse compósito foi empregado na construção de um eletrodo de carbono 

vítreo modificado, o qual foi funcionalizado com hemoglobina visando a determinação de 

peróxido de hidrogênio em água de chuva e plasma humano. O nanocompósito PPy@SMA-g-

4ABS foi sintetizado dispersando-se o SMA-g-4ABSA, com o auxílio de um banho 

ultrassônico, em uma mistura de clorofórmio, água e dodecilsulfato de sódio. Em seguida, 

adicionou-se uma solução de pirrol dissolvido em HCl sobre essa dispersão. Então, gotejou-se 

uma solução de persulfato de amônio, obtendo-se o PPy@SMA-g-4ABS. Posteriormente, o 

nanocompósito PPy@SMA-g-4ABS foi disperso em DMSO e espalhado uniformemente sobre 

a superfície de um eletrodo de carbono vítreo (GCE) previamente polido. O eletrodo modificado 

foi, então, funcionalizado empregando-se uma solução de hemoglobina (Hb) (tampão fosfato, 

pH = 7) produzindo o eletrodo funcionalizado Hb-PPy@PSMA-g-4ABS/GCE (Esquema 32).
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Esquema 32 - Representação do preparo do Hb-PPy@SMA-g-4ABS/GCE 

  

Para os estudos eletroquímicos, empregou-se o calomelano saturado como eletrodo de 

referência e um fio de platina como eletrodo auxiliar. Nos estudos de voltametria cíclica com o 

eletrodo funcionalizado, verificou-se a presença de um par de picos redox bem definidos. 

Segundo os autores, por esse resultado, atesta-se que houve transferência direta de elétrons da 

hemoglobina para o eletrodo.  

Através de estudos de amperometria, os autores conseguiram associar o sinal analítico 

com a concentração de H2O2. Foi obtida uma curva com coeficiente de correlação ótimo 

(0,9976) em um intervalo de 0,8 μM a 460 μM e um limite de detecção inferior de 0,32 μM. 

Com isso, foi possível fazer a detecção de H2O2 em amostras de água de chuva e de plasma 

humano, apresentando recuperações entre 97,8-103,5%. Segundo os autores, esses resultados 

são indicativos de que o eletrodo modificado desenvolvido tem alta precisão e é viável na 

determinação de H2O2. 
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 Os autores apontam que a presença de grupos como CO2H, SO3H e NH na estrutura do 

polímero aumentam a condutividade, além de melhorar a interação com proteínas, permitindo 

a funcionalização destes polímeros. 

4.3. APLICAÇÕES EM CROMATOGRAFIA 

 A cromatografia é um método de análise, separação e purificação. Trata-se de um 

método físico de separação dos componentes de uma mistura através da sua distribuição entre 

uma fase móvel fluida e uma fase estacionária (sólida ou líquida). A efetividade do processo de 

separação depende das diferenças de interações físicas entre os componentes e cada uma das 

fases, assim como do sistema de transporte que controla o movimento da amostra dentro e entre 

as fases.161 Alguns polímeros do MA foram usados na composição dessas fases estacionárias. 

 Mallik e colaboradores162 sintetizaram o poli(octadecil acrilato-alt-N-

octadecilmaleimida) associado à sílica (Sil-poli(ODA-alt-OMI)) para usá-lo como fase 

estacionária para cromatografia líquida de fase reversa na separação de SRM 1647e (um 

conjunto de 16 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) (Figura 29) e isômeros de β-carotenos 

(Figura 30) e tocoferol (Figura 31). 

 

Figura 29 - Estruturas dos SMR 1647e 
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Figura 30 - Estrutura dos isômeros de tocoferol 

 

 

 

Figura 31 - Estrutura dos isômeros de β-carotenos 
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 O monômero N-octadecilmaleimida (um derivado do MA), foi preparado à parte através 

da reação do MAcom a N-octadecilamina em clorofórmio, gerando o ácido âmico 

correspondente (Esquema 33A). Em seguida, adicionou-se acetato de sódio e anidrido acético 

à mistura de reação, que permaneceu por uma hora a 100 °C para a geração da maleimida 

(Esquema 33A). Paralelamente, foi preparada uma sílica modificada, através da reação da sílica 

gel com 3-mercaptopropiltrimetoxissilano (Esquema 33B). A copolimerização se deu com a 

adição das partículas modificadas de sílica e dos monômeros acrilato de dodecila e N-

octadecilmaleimida em tolueno à 60 °C, usando AIBN como iniciador (Esquema 33C).  

 

 

Esquema 33 - Sequência de reações para preparo da Sil-poli(ODA-alt-OMI) 

 

 O sistema cromatográfico consistiu em uma bomba de HPLC Gulliver PU-1580, um 

injetor de amostra Rheodyne com um loop de 20 μL. O cromatógrafo incluiu uma bomba 

JASCO 1580 e uma JASCO MD-1510 UV-VIS. Metanol foi a fase móvel usada para a 

separação dos isômeros de β-caroteno à 5 °C. Uma mistura de metanol e água (90:10) à 15 e 20 

°C foi usada na separação de SRM 1647e. Já a separação dos isômeros de tocoferol, foi 
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realizada usando uma mistura de metanol e água (90:10) à 35 °C. O ultravioleta foi usado na 

detecção dos compostos: SRM 1647e (254 nm), -caroteno (450 nm) e isômeros do tocoferol 

(285 nm). Os autores fizeram comparação entre os resultados obtidos com as fases estacionárias 

C18 monomérica, C18 polimérica e Sil-poli(ODA-alt-OMI). As amostras empregadas no estudo 

foram preparadas com padrões certificados. 

 Os componentes do SRM 1647e foram completamente separados em 16 picos 

empregando Sil-poli(ODA-alt-OMI). Quando fases estacionárias C18 monomérica e 

polimérica foram empregadas, entretanto, alguns dos compostos eluiram concomitantemente. 

Na análise dos β-carotenos com Sil-poli(ODA-alt-OMI) como fase estacionária, os picos 

apresentaram boas separações. Em contrapartida, nas análises usando fases C18 monomérica e 

polimérica nas mesmas condições, quase nenhuma separação foi observada. Na análise dos 

tocoferóis com Sil-poli(ODA-alt-OMI) como fase estacionária, obteve-se a separação completa 

dos isômeros com muito boa resolução, o que não ocorreu quando o processo de separação foi 

feito com as fases estacionárias de  C18, nas quais sempre os isômeros γ e β eluiram 

simultaneamente. 

 Segundo os autores, a capacidade do Sil-poli(ODA-alt-OMI) de separar com mais 

eficiência os analitos se dá pelo fato de existirem interações carbonil-π entre as carboxilas dos 

grupos maleimidas presentes na fase estacionária e os anéis aromáticos ou sistemas π-

conjugados dos tocoferóis e -carotenos.  

 Yang e colaboradores163 prepararam uma fase estacionária constituída de sílica revestida 

de poli(estireno-co-ácido maleico) para separação de cátions de metais alcalinos e alcalino-

terrosos e Mn+2. A fase estacionária foi preparada primeiro com o tratamento das partículas de 

sílica com metilvinildietoxisilano em tolueno sob refluxo por 6 horas. Esse produto foi aquecido 

com MA e BPO em tolueno por 3 horas, e então, o estireno pré-tratado foi adicionado à mistura 

que continuou reagindo por 8 horas. O produto foi hidrolisado com água deionizada em refluxo 

(Esquema 34). 
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Esquema 34 - Preparo da fase estacionária 

 

 Os estudos cromatográficos foram realizados em um cromatógrafo de alta eficiência 

Waters equipado com uma coluna de aço inoxidável que foi empacotada com a fase estacionária 

preparada. A detecção dos analitos foi realizada com um detector de condutividade Sichuan 

SY-221 DDJ-01. Um loop de volume 10 µL foi usado para a injeção da amostra.  

 Os autores obtiveram ótimos resultados na análise cromatográfica dos cátions 

monovalentes (Li+; Na+; NH4
+; K+; Rb+; Cs+; CH3NH3

+; C2H5NH3
+; C3H7NH3

+) usando a fase 

estacionária com 30% de MAe HNO3 2,0 mmolL-1 como fase móvel. Na separação dos cátions 

divalentes (Mg2+; Ca2+; Sr2+; Ba2+) foi usada a fase estacionária com 20% de anidrido maleico, 

e uma mistura de ácido tartárico (2,0 mmolL−1) e etilenodiamina (3,0 mmolL−1) como fase 

móvel, com as soluções em pH 2, 97 e foram obtidos bons resultados 

 Os cátions mono e divalentes foram separados em análise simultânea, e o método foi 

utilizado na determinação da concentração de cátions em água residual de caldeira de uma usina 
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termelétrica. Os resultados apresentados pelo método estiveram em concordância com outros 

métodos analíticos como a espectrometria de emissão atômica e análise volumétrica.  

 Kelkar e colaboradores164 usaram sílica revestida de poli(butadieno-ácido maleico) 

(PBDMA) como fase estacionária na determinação de traços de Li+, Na+, K+, Ca+2, Mg+2, Sr+2, 

Fe+3, Cu+2, Ni+2, Co+2, Zn+2, Cd+2, Mn+2 em pós de UO2, ThO2 e pelotas sinterizadas de 

(Th,U)O2. No experimento, foi utilizada a coluna Metrosep, já constituída de sílica gel esférica 

revestida com poli(butadieno-ácido maleico).163, 164 As análises cromatográficas foram 

realizadas com um sistema cromatográfico Metrohm, acoplado com um detector de 

condutividade e de UV-VIS. Os estudos do processo cromatográfico foram feitos com soluções 

padrão dos íons metálicos de interesse.  

 Uma melhor separação foi alcançada com a fase móvel constituída de ácido tartárico 4 

mM e ácido 2,6-piridinocarboxílico 1 mM. As curvas de calibração dos íons apresentaram 

coeficiente de correlação linear maior que 0,999, ao longo de uma ampla faixa de concentração. 

Os limites de detecção para os cátions estavam entre 5 e 30 µgL-1. Os níveis de recuperação 

encontrados pelo método estavam na faixa de 96-109%. O método também foi aplicado na 

análise de amostras certificadas de pós de UO2 e ThO2 e os resultados obtidos não mostraram 

diferenças significativas. 

 Estas colunas de sílica revestidas com copolímero poli(butadieno- anidrido maleico) 

foram empregadas também em outros processos cromatográficos para separação de cátions e 

aminas.164, 167, 168, 169  

Lui e colaboradores170 prepararam um material polimérico empregando o MApara 

promover a interação entre as cadeias do álcool polivinílico e a sílica. Para tal, fez-se a 

esterificação do poli(álcool vinílico) (PVAL) com o MApara obter o PVAL-MA (Esquema 

35A), o qual foi empregado na modificação da sílica, para produzir o PVAL-MA-sílica 

(Esquema 35B). O compósito PVAL-MA-sílica foi empregado como fase estacionária para 

cromatografia de troca iônica para separar os cátions: Na+, NH4
+, Mg2+, Ca2+, K+.  



85 

 

 

 

Esquema 35 - Preparo do compósito PVAL-MA-sílica 

 

 Os experimentos cromatográficos foram realizados em um sistema IC (CIC-100, 

Shenhan Chromatography Technology, Qingdao, China), com uma bomba PEEK, uma válvula 

de injeção manual equipada com loop de amostra de 25 μL e um detector de condutividade de 

cinco eletrodos. Alguns ácidos orgânicos foram testados como eluentes, entre eles o ácido 

metanossulfônico, ácido oxálico, ácido cítrico e ácido tartárico. Por apresentar os melhores 

resultados, isto é, picos mais definidos com menor tempo de retenção e melhor resolução, o 

ácido metanossulfônico foi escolhido como o eluente ideal. Foram estudados os efeitos da 

concentração do eluente e da temperatura da coluna no processo de separação e as melhores 

condições obtidas nesses estudos foram usadas no processo cromatográfico (eluente: ácido 

metanossulfônico 3 mM + éter de coroa 2 mM; temperatura da coluna: ambiente). Ao eluente, 

foi adicionado éter 18-coroa-6 (Figura 32) porque, segundo os autores, ele é útil para aumentar 

a eficiência da separação uma vez que é capaz de formar complexos com cátions alcalinos, 

principalmente com o potássio, evitando com que eluam juntos no processo de separação. 
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Figura 32 - Estrutura do éter 18-coroa-6 

 

 As curvas de calibração para os seis cátions de interesse foram traçadas e obtiveram-se 

bons comportamentos lineares, com os coeficientes de correlação perto de 0,9990. Obteve-se 

um limite de detecção na faixa de 0,05 e 0,94 mgL-1. Ao empregar o método para determinar 

cátions em água da torneira, três cátions foram encontrados (Na+, Mg2+ e Ca2+) e as suas 

concentrações foram determinadas. O PVAL-MA-sílica mostrou-se estável, sendo a coluna 

usada por mais de seis meses sem nenhuma alteração encontrada. 

 Os autores atribuíram a eficiência do material como fase estacionária à interação entre 

as unidades carboxilato provenientes do MA e os cátions presentes nas amostras. Os autores 

também observaram que, quando se produzia uma bicamada de PVAL-MA sobre a sílica, 

gerava-se uma fase estacionária mais efetiva na separação dos cátions do que aquela gerada 

pelo revestimento da sílica com uma única camada. Baseados nestas observações, os autores 

pressupõem que, se a sílica puder ser revestida com várias camadas do polímero, o processo de 

separação será ainda mais efetivo. Para obter esse material com camadas múltiplas, eles 

propõem que a etapa de revestimento da sílica com o PVAL-MA seja realizada repetidas vezes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 O MA é um anidrido α,β-insaturado amplamente aplicado industrialmente na síntese de 

uma variedade de compostos de interesse uma vez que pode sofrer reações diversas tanto na 

dupla ligação (C=C) quanto na carboxila do anidrido. Esse composto é um monômero que pode 

gerar homo e copolímeros com aplicações em diversas áreas tanto por polimerizações de 

condensação quanto de adição. Os poliésteres insaturados são obtidos na copolimerização por 
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condensação do MA com glicóis ou epóxidos. Esses materiais são comercializados como 

resinas de poliésteres amplamente empregadas nas áreas de embalagem, construção naval, 

construção civil e de revestimento. 

 Os homopolímeros do MA podem ser obtidos por irradiação dos monômeros com raios 

 ou raios ultravioleta, por catálise de aminas, sob altas pressões ou com iniciadores radicalares. 

Esses polímeros são aplicados em revestimentos para prevenção de incrustações em caldeiras e 

contra corrosão, na área de tintas e adesivos, entre outros. Os copolímeros de adição do MA 

com alquenos como o etileno, propileno, butadieno, isobutileno, acrilatos, acrilamidas, 

acrilonitrila, vinil éteres, entre outros são, normalmente, obtidos por polimerizações radicalares. 

Esses copolímeros apresentam aplicações médicas, na indústria têxtil, no setor de eletrônicos 

como polieletrólitos, no setor de revestimentos, de construção civil, entre outros. 

 No que diz respeito à química analítica, uma área que serve a diversos ramos da ciência, 

também foi demonstrada a utilidade dos polímeros do MA e de seus derivados. Esses polímeros 

foram empregados em extração em fase sólida de íons metálicos, como metais alcalinos, 

alcalinos-terrosos e de transição, e de moléculas orgânicas, como o corante violeta de metila 

10B e resíduos de tetracilina. Em alguns estudos, foram usados os polímeros do MA 

diretamente e em outros foram usados materiais compósitos com os polímeros de MA. Dentre 

os polímeros encontrados na literatura para essa finalidade, destacam-se os copolímeros de 

adição do MA, dentre eles o poli(estireno-anidrido maleico), poli(estireno-ácido maleico), 

poli(acrilonitrila-anidrido maleico) e poli(acrilamida-anidrido maleico). Também foram 

usados, em alguns trabalhos, copolímeros de poli(estireno-anidrido maleico) modificados com 

aminas. Os materiais poliméricos usados apresentaram ótimos resultados para os seus 

respectivos analitos nos processos de extração em fase sólida. 

 Os polímeros de MA também foram empregados na modificação de eletrodos de 

carbono vítreo e quartzo. Os polímeros do MA descritos para a modificação desses eletrodos 

foram copolímeros modificados do poli(estireno-anidrido maleico) e o  poli(estireno-co-vinil 

benzil timina-co-anidrido maleico). Os eletrodos modificados foram usados na determinação 

de compostos como peróxido de hidrogênio, dopamina paracetamol, ácido úrico e paraoxon 
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usando de técnicas como voltametria e amperometria. Esses eletrodos modificados mostraram-

se eficientes na determinação dos seus respectivos compostos de interesse. 

 A utilização dos polímeros de MA na química analítica também se estendeu às técnicas 

de cromatografia. Esses polímeros foram empregados no revestimento de partículas de sílica e 

foram usados na separação de íons em solução, como íons de metais alcalinos, alcalino-terrosos 

e de transição. Também foram analisadas moléculas orgânicas, como isômeros de tocoferóis, 

β-carotenos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Dentre os copolímeros encontrados para 

essa finalidade estão o poli(octadecil acrilato-alt-N-octadecilmaleimida), poli(estireno-ácido 

maleico) e o poli(álcool vinílico) modificado com MA. As fases estacionárias constituídas 

preparadas com esses polímeros apresentaram ótimos resultados nos seus respectivos processos 

cromatográficos para os analitos de interesse dos autores. 
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